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RESUMO 

 

No Brasil, quando a questão da pobreza passou a se inserir com mais ênfase na pauta 
de políticas públicas do país, um dos métodos que foram adotados foi o Programa de 
Transferência de Renda, cujo fundamento é transferir um valor monetário a famílias que 
vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, o principal expoente 
desse modelo de política é o Programa Bolsa Família, que com 16 anos de 
implementação, tem sido uma medida salutar no combate à pobreza local. Tendo em 
vista a representatividade e impactos do PBF na vida das famílias beneficiadas, o 
presente estudo teve por objetivo identificar as mudanças socioeconômicas das famílias 
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no município de José da Penha, no interior 
do Estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, foram aplicados questionários 
semiestruturados a uma amostra de 50 famílias, e pelos quais foi realizada uma 
abordagem quantitativa das informações levantadas. O estudo permitiu verificar que no 
contexto de José da Penha, o PBF tem sido fundamental para garantir acesso a renda 
das famílias beneficiadas, que em sua maioria contam quase que exclusivamente com 
o benefício recebido para suprir suas necessidades mais imediatas, especialmente no 
que diz respeito à aquisição de alimentos. Ademais, o programa tem contribuído para 
melhorar o acesso das famílias a serviços de saúde e educação. Vê-se porém, que pelo 
tempo que recebem o benefício, as famílias ainda não conseguiram superar a situação 
de pobreza, o que faz pensar na necessidade de políticas de empregabilidade para 
ajudar as famílias a adquirirem uma renda maior para suas necessidades. 
 
 
Palavras-chave: Pobreza. Transferência de Renda. Programa Bolsa Família.  
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ABSTRACT 

 

In Brazil, when the issue of poverty began to be more strongly embedded in the public 
policy agenda of the country, one of the methods adopted was the Income Transfer 
Program, the purpose of which is to transfer a monetary value to families living in 
situations of poverty and extreme poverty. Currently, the main exponent of this policy 
model is the Bolsa Família Program, which, with its 16 years of implementation, has 
been a salutary measure in the fight against local poverty. Considering the 
representativeness and impacts of PBF on the lives of beneficiary families, the present 
study aimed to identify the socioeconomic changes of families benefited by the Bolsa 
Família Program in the municipality of José da Penha, in the interior of the State of Rio 
Grande do Norte. For this purpose, semi-structured questionnaires were applied to a 
sample of 50 local families, for which a quantitative approach was taken to the 
information collected. The study allowed to verify that in the local context of José da 
Penha, the PBF has been fundamental to guarantee access to the income of the 
beneficiary families, that in the majority counts almost exclusively with the benefit 
received to supply their immediate needs, especially in what it says the purchase of 
food. In addition, the program has contributed to improving the access of families to 
health and education services. However, by the time they receive the benefit, families 
have still not been able to overcome the poverty situation, which suggests the need for 
employability policies to help families acquire a higher income for their needs. 

Keywords: Poverty. Transfer of Income. Family Grant Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Questões como pobreza, fome e desigualdade social a muito tempo vem 

ocupando lugar de destaque nas pautas de políticas públicas nacionais, pois representa 

um dos problemas mais eminentes vivenciados pela população e que impacta 

diretamente nos aspectos econômicos, políticos e culturais. 

  Essa é claramente a situação vivenciada no Brasil, cujos índices de pobreza e 

desigualdade social se mostram sempre alarmantes, basta observar de imediato os 

dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), que 

demonstram que em 2017 houve um aumento significativo no número de cidadãos em 

situação de pobreza e de extrema pobreza. Segundo o órgão, entre 2016 e 2017, a 

proporção de pessoas pobres no Brasil subiu de 25,7% para 26,5% da população, um 

aumento de dois milhões de pessoas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). Assim, são 

quase 55 milhões de brasileiros que se encontram em situação de pobreza, assim, 

enfrentando dificuldades para conseguir o essencial para sobreviver. 

  Essa é uma realidade que se arrasta há muitas décadas, e que ainda que tenha 

ganhado a atenção por parte do Estado, não conseguiu ser superada. Entre as 

inciativas para combater os índices de pobreza e de fome no país, destacam-se os 

Programas de Transferência de Renda do Governo Federal, que consistem num 

repasse monetário às famílias em situações de pobreza e extrema pobreza, com o 

objetivo de assegurar sua sobrevivência e autonomia por meio do acesso a renda.  

  Nesse contexto, completados 15 anos de existência, o Bolsa Família, é o mais 

exitoso dos programas de transferências de renda no Brasil. Acoplando o acesso à 

educação e saúde pública, o acesso a renda proveniente do mesmo, tem sido 

responsável por promover uma notória melhoria na qualidade de vida de milhões de 

famílias.  

  A distribuição regional do PBF no país retrata que aproximadamente 75% das 

famílias beneficiárias habitam em duas importantes macrorregiões – Nordeste e 

Sudeste – que abarcam dois terços da população brasileira e representam o extremo 

do desenvolvimento desigual no Brasil (SPERANDIO et al, 2017). 
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  Em pesquisa que avaliou em que medida os benefícios monetários do programa 

Bolsa Família contribuíram para a redução da pobreza e da desigualdade da renda 

domiciliar per capita na região nordeste entre 2004 e 2011, Leão; Moreira; Cunha 

(2016) verificaram que os resultados indicaram queda no índice de Gini da região, de 

0,5814 em 2004 para 0,5440 em 2011. Dessa queda, o PBF foi responsável por 11% 

da redução do Gini, revelando seu crescimento em termos de participação no 

rendimento. O impacto sobre a pobreza também foi expressivo. Dada a linha de pobreza de 

R$140,00 per capita, observou-se queda de 22,40% da proporção de pobres no período em 

análise, número esse que representa mais de 22 milhões de pessoas. 

  A importância do programa no Brasil o tornou objeto de diversas análises da 

literatura. E tem se visto que um dos aspectos mais debatidos é justamente o impacto 

que esses tipos de programas sociais têm e sobre seu real alcance. 

  Crispim (2013) estima que o PBF inclui 50% das famílias elegíveis em nível 

nacional, chegando a atender 70% do público-alvo em estados pobres como o 

Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. No Nordeste como um todo, região 

com maior concentração de beneficiários (69,1%), Cavalcanti (2016) ressalta que o 

programa chega a atender 45% da população nos seus diversos municípios. 

  Desse modo, sabendo-se que a Região Nordeste é considerada como palco de 

um mensurável contingente de beneficiados pelo Programa Bolsa Família, e em 

especial os pequenos municípios, que são hoje a principal porta de entrada dos 

beneficiários, o presente estudo segue norteado pela seguinte questão 

problematizadora: Qual o impacto socioeconômico do Programa Bolsa Família na vida 

dos beneficiados no município de José da Penha - RN?  

  Parte-se da hipótese de que, sendo um pequeno munícipio no interior do Estado 

do Rio Grande do Norte, que assim como outros, o quadro de empregos ainda é 

limitado, o que atinge diretamente a renda de muitas famílias que se encontram em 

situação mais vulnerável, o PBF tem representado uma válvula de escape para que 

essas famílias vivam com o mínimo de dignidade e condições melhores de vida. 

  Diante disso, o estudo tem como objetivo Identificar as mudanças 

socioeconômicas das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no município 

de José da Penha – RN. E como objetivos específicos: Descrever o perfil 
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socioeconômico das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no Município de 

José da Penha – RN; e Discutir os motivos que levaram as famílias que eram 

beneficiais a saírem do programa na cidade de José da Penha – RN. 

  Para tanto, o estudo se caracteriza como estudo de caso, no qual se investigou 

junto aos beneficiários do município de José da Penha, como o programa tem 

impactado suas famílias, através da aplicação de um questionário semiestruturado com 

18 perguntas. Para viabilidade do estudo fora selecionado uma amostra de 50 famílias 

de um universo de 877 (quantidade de beneficiários local até abril de 2019), e o 

questionado foi aplicado com ajuda de profissionais do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS). Lembra-se ainda que, para fundamentação teórica do 

debate foi realizada pesquisa bibliográfica, na qual se utilizou de estudos e teóricos da 

Economia, assim como estudos acadêmicos do tipo monografia, dissertações e teses, e 

artigos publicados. 

  Pelo que sinteticamente foi demonstrado, a justificativa do estudo está 

justamente por se tratar de um tema de amplo alcance social, político e econômico, que 

está sempre no alvo das produções acadêmicas, já que, especialmente na área da 

economia, desperta o interesse de se verificar como um programa de transferência de 

renda pode impactar em índices sociais importantes, como pobreza, educação e saúde. 

Ademais, é sempre pertinente abordar um tema amplo como o é o PBF, considerando 

as particularidades dos estudos locais, pois contribui para ampliar o conhecimento de 

determinadas realidades, e, ainda, oferecer um material de leitura e apoio a gestores, 

órgãos responsáveis, e a própria comunidade.  

  Sendo assim, o trabalho segue estruturado em três capítulos, além dessa 

introdução que apresenta os principais delineamentos do estudo através de seus 

objetivos, problemática e justificativa. No primeiro capítulo o debate se concentra na 

questão dos Programas de Transferência de Renda, traçando um paralelo com as 

políticas públicas de combate à pobreza e a fome no país.  

  No segundo capítulo, traz-se uma abordagem detalhada do Programa Bolsa 

Família, demonstrando aspectos como condicionalidades, benefícios e beneficiários, e 

o alcance social e econômico do mesmo, discutindo ainda como o programa contribui 

na mudança do consumo das famílias. No terceiro capítulo, descrevem-se os 
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procedimentos metodológicos, apresentando o detalhamento das etapas seguidas para 

efetivação do estudo. Já no capítulo quarto mostra-se os resultados da pesquisa de 

campo realizada junto aos beneficiários do PBF no município de José da Penha, 

utilizando-se demonstração gráfica dos dados alcançados e a discussão dos mesmos. 

Por fim, conclui-se pontuando nas considerações finais os principais resultados obtidos 

e evidenciando os aspectos principais do estudo. 
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2 POLÍTICA PÚBLICA, TRANSFERÊNCIAS DE RENDA E POBREZA 

 

A pobreza está entre os mais acentuados problemas do Brasil. E o que estudos 

procuram enfatizar é que, o país não é especificamente pobre, mas sim, um país cuja 

população é formada por muitos pobres. Ou seja, existe uma parte considerável da 

população que é diretamente atingida pela pobreza e desigualdade social. 

 É diante desse contexto que as políticas públicas sociais ganharam amplitude 

como forma de combate à pobreza. E considerando as iniciativas do Estado nas últimas 

décadas, vê-se que as principais ações no âmbito de proteção social estão 

relacionadas à criação e implementação dos Programas de Transferências de Renda.  

 Diante dessas considerações, o presente capítulo trará uma breve abordagem 

sobre a atuação das políticas públicas no combate à pobreza no Brasil, enfatizando os 

Programas de Transferência de Renda. 

 

2.1 A IDEIA DO COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL NO CONTEXTO 

DAS POLITICAS PUBLICAS  

 

Pobreza e desigualdade social são questões que assolam o mundo inteiro e que 

aumentam a cada dia. No caso do Brasil, de acordo com Relatório do Desenvolvimento 

Humano de 2015, da Organização das Nações Unidas (ONU), o país aparecia entre os 

10 mais desiguais do mundo (EL PÁIS, 2017). Já em 2018, segundo relatório da 

organização internacional Oxfam, o Brasil piorou seu desempenho em relação à busca 

por igualdade de renda e ocupava o 9º lugar do ranking global nessa categoria. De 

acordo com a entidade, o número de pobres cresceu 11% em um ano, atingindo 15 

milhões de brasileiros em 2017 (cerca de 7,2% da população) (G1, 2018). 

Esse é um retrato de que nas últimas décadas, o Brasil vem evidenciando uma 

tendência significativa de desigualdade na distribuição de renda que resulta em 

elevados índices de pobreza. Esse desafio histórico que se caracteriza como marca de 

um país desigual, é pautada em uma herança de injustiça social que excluiu parte 

considerável da população do acesso a condições mínimas de cidadania (PEREZ, 

2015).  
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Sobre isso, Demo (2003) vai afirmar que a pobreza se tornou o mais agudo dos 

problemas econômicos brasileiro, e aliado a isso, a desigualdade se mostra o maior 

problema estrutural. Para o autor, embora ganhem concepções diferentes, não há como 

dissociar pobreza de desigualdade, pois, num contexto que mostra uma pequena 

quantidade se apropriando de quase tudo e uma grande maioria de quase nada, não 

seria outra a realidade se não um país com acentuado número de pobres. Esse 

raciocínio também se encontra em Scalon (2011):  

 

Desigualdade e pobreza, embora sejam conceitos distintos, estão fortemente 
vinculados, na medida em que as disparidades nas chances de vida acabam 
por determinar as possibilidades de escapar de situações de privação e 
vulnerabilidade (SCALON, 2011, p. 52): 

 

O autor faz refletir sobre o fato de sendo a desigualdade uma construção social, 

não se pode deixar de entender a pobreza no Brasil como um produto de uma das mais 

extremas concentrações de renda do mundo. O reflexo dessa desigualdade é 

justamente a privação de capacidades básicas que conduz a vulnerabilidade, exclusão, 

de participação e voz, exposição à violência; enfim, a exclusão de direitos básicos e de 

bem-estar (SCALON, 2011). 

Tomando essa associação que Demo e Scalon fazem sobre pobreza e 

desigualdade, convém ressaltar que tratar do conceito de pobreza não é tarefa fácil, 

pois não se apresenta uma concepção uníssona, já que é entendida sobre diversas 

abordagens e critérios diferentes.  

  Porém, é comum encontrar autores que a tratem como fenômeno 

multidimensional, se referindo a um estado de carência que envolve várias coisas, e 

não somente a renda, assim como se posiciona Rocha (2006, p. 09), para quem a 

―pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a 

situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada‖. 

Acompanhando o raciocínio acima, Yazbez (2010. p. 153) observa que a pobreza é 

uma categoria que não se expressa somente pela carência ou ausência de bens 

materiais, mas também se trata de uma ―[...] categoria política que se traduz pela 

carência de direitos, de oportunidades, de informações, de possibilidades e de 

esperanças‖.  
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  E fazendo uma ligeira interpretação dessas considerações dos autores supra, 

pode-se extrair o entendimento de que a pobreza é uma espécie de produto das 

relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas, cujas consequências afetam 

várias dimensões da vida do indivíduo. Por isso se afirma que, não se é pobre somente 

por não ter acesso a bens materiais suficientes, mas também por ser limitado no acesso 

a serviços básicos, ou nas palavras de Rocha (2006, p. 12): ―ser pobre é não dispor dos 

meios para operar adequadamente no grupo social em que se vive‖. 

  Ainda que pela opinião dos autores já citados o quesito renda não seja suficiente 

para mensurar a pobreza, Rocha (2006) explica que este é um dos elementos mais 

utilizados para avaliar as chamadas ―linhas de pobreza‖, e lembra que esse critério 

utiliza um valor monetário associado ao custo do atendimento das necessidades 

medias de uma pessoa de uma determinada população. Inclusive, a renda é o principal 

critério utilizado pelos programas sociais para classificar uma família pobre. Toma-se 

como exemplo a própria concepção de linha de extrema pobreza oficial, definida pelo 

Governo Federal no Decreto nº 7492, que criou o Plano Brasil sem Miséria, e usada 

como referência para a seleção dos beneficiários do Programa Bolsa Família que é 

igual a R$ 77,00 (PEREZ, 2015). 

  No mais, o que se pretende pontuar com as considerações traçadas até aqui é 

que a pobreza além de representar uma situação preocupante e marcante, é também 

socialmente custosa e reflete uma dinâmica política, econômica e cultural desigual, que 

causam profundos impactos para o bem-estar da sociedade. E diante disso, um dos 

objetivos implícitos do Estado tem sido enfrentar esse fenômeno e as mazelas sociais 

dele decorrentes. Essa é uma realidade que alcança a agenda pública mundial. Sobre 

isso, Peci; Neci (2017) lembram que o ano de 2015 sinalizou o fim do prazo assumido 

pelos líderes de diversos países para cumprir os ―Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio‖ firmados em 2000. Na ocasião 147 chefes de Estado e de governo, 

representando 189 países, entre eles o Brasil, assumiram, na Cúpula do Milênio da 

ONU, o compromisso de cumprir tais objetivos. Entre esses objetivos destacam-se: 

reduzir para metade a percentagem de pessoas que vivem na pobreza extrema, 

fornecer água potável e educação a todos, inverter a tendência de propagação do 

VIH/SIDA e alcançar outros objetivos relativos ao desenvolvimento. Os líderes também 
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solicitaram o combate à injustiça e a desigualdade, o terror e o crime, e clamaram pela 

proteção ao patrimônio comum, a Terra, em benefício das gerações futuras. 

Findo o prazo, o que se pode verificar é que alguns avanços foram 

experimentados no sentido de redução dos índices de fome e de extrema pobreza, 

inclusive no Brasil. Neste, os dados mais positivos podem ser datados especialmente a 

partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, momento em que o combate à pobreza 

foi colocada com mais ênfase na agenda política do país, através da atuação das 

políticas públicas implementadas pelo governo na área social (SILVA, 2012). 

  Contudo, fazendo um breve escorço histórico, sabe-se que a atenção à proteção 

social no Brasil ganhou acentuada atenção com à promulgação da Constituição de 

1988 (uma das constituições mais democráticas), uma vez que priorizou a proteção 

social mais universalizada e democrática, baseada principalmente no princípio da 

seguridade social, visando estabelecer políticas sociais públicas que garantissem o 

direito à cidadania em todos seus aspectos (SANTANA, 2012). A Constituição Federal 

priorizou a idealização de um estado de bem-estar social, estabelecendo um conjunto 

de direitos sociais à população, e tendo na figura do Estado o papel de desempenhar 

todas as medidas cabíveis para prover esse ideal. 

Diante disso, percebe-se que até os dias atuais alguns avanços e retrocessos 

podem ser apontados no campo das políticas sociais. Priorizou-se a universalização no 

intuito de conferir uma dimensão maior a gestão e distribuição de tais políticas, no 

entanto, as políticas sociais brasileiras ainda enfrentam sérios obstáculos a serem 

mitigados, pois em muitos casos ainda se apresenta como insuficiente para amparar as 

reais necessidades emergenciais da população mais carente. 

A característica dominante das políticas públicas é a capacidade de o Estado 

intervir na sociedade no sentido de equilibrar conflitos entre os planos individuais e 

coletivos, sobretudo aqueles provocados pela economia de mercado. Ferreira (2015) 

acredita que as iniciativas das Políticas Públicas Sociais contribuem para provocar o 

desenvolvimento social das populações, sendo assim, devem ser tratadas como 

instrumentos processuais necessários no combate às disparidades sociais existentes. 

Quando se propõem tratar do tema ―políticas públicas‖, algumas inquietações 

circundam as discussões, dentre elas se destaca as fundamentações que procuram 
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explicar o conceito em seu contexto político e econômico. A ideia de política pública em 

seu modelo contemporâneo está vinculada às medidas estabelecidas pelo estado para 

desenvolver o país e oferecer ações que visem melhorar as condições de vida da 

população de seu território. 

Autores como Trotta (2012, p.81) concebem políticas públicas ―[...] como o 

conjunto de diretrizes governamentais voltadas, legalmente, ao propósito de se criar 

condições de desenvolvimento socioeconômico em favor de uma dada população de 

um determinado país‖. Para o autor, esse conceito refere-se à interferência positiva do 

estado na vida social de um povo, enquanto mediador de programas que considerem 

suas necessidades coletivas, mediados pelo ideal do bem comum. Segundo a 

discussão do referido autor, as políticas públicas enquanto responsabilidade do estado 

assume três dimensões: econômico, em que prevalece a racionalidade das esferas 

escolhidas para dispor medidas políticas; administrativa, visa primordialmente à 

organização e melhoria do próprio estado; e política, em que se busca traçar 

estratégias voltadas para os interesses dos grupos sociais mais necessitados. 

Se utilizando de um conceito mais técnico, Lopes; Amaral; Caldas (2008, p. 05) 

assim definem: ―Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os 

governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da 

sociedade e o interesse público‖. Nessa concepção os autores ressaltam que as ações 

são selecionadas mediante as demandas da própria sociedade. O Estado deve atuar no 

sentido de identificar os setores mais deficientes das camadas sociais a fim de 

direcionar as políticas para aquelas que de fato necessitam de mais urgência, visando 

sempre priorizar o bem-estar da sociedade. Quando o Estado lida com as políticas 

públicas buscando atender suas principais necessidades, pode-se de fato pensar em 

um aparelho administrativo comprometido com o interesse público. 

Os autores discutem ainda sobre os agentes (grupos que integram o sistema 

político) que exercem a função de apresentar estratégias e executar ações, como 

sendo representados por dois tipos de atores principais: os estatais, relacionados ao 

próprio governo ou estado, e os privados, referentes a sociedade civil. Assim, entende-

se que as políticas públicas são compreendidas como um processo que envolve 

diferentes agentes como órgãos públicos e organismos, além da própria sociedade, e é 
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nesse sentido, que não pode ser reduzida a noção de políticas estatais (LOPES; 

AMARAL; CALDAS, 2008). 

 Souza (2006) aceitando a dinamicidade das políticas públicas, as classifica em 

quatro tipos, a saber: 

 

[...] políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, que desconsideram 
a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que 
universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do 
todo. [...] políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público, envolvendo 
burocracia, políticos e grupos de interesse. [...] políticas redistributivas, que 
atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo 
para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; [...] políticas 
constitutivas, que lidam com procedimentos (SOUZA, 2006, p. 28). 

 

. 
Assim, de acordo com a forma como é resolvido o conflito (problema a qual se 

destina as ações), é que se pode pensar nas expectativas que nortearão a 

implementação e eficácia de tais políticas. Logo, questões como recursos/orçamentos, 

fiscalização, além dos valores e ideias que envolvam a racionalidade das políticas 

públicas, presumindo novas reformas no âmbito social, devem ser consideradas nesse 

processo (SOUZA, 2006). 

Assim como na maioria dos países, no Brasil as políticas sociais passaram a ser 

idealizadas no contexto em que se buscava explicar a crise causada pelo 

desenvolvimento econômico influenciado pelo aceleramento do capitalismo, e o 

crescente distanciamento das camadas sociais provocados por um vertiginoso aumento 

dos padrões de vida de uma parcela cada vez menor da população, ao mesmo tempo 

em que se verificava a fragilização da outra. 

No contexto do combate à pobreza, o Estado se posicionou para formular e 

implementar políticas e programas que garantam direitos sociais e o exercício da 

cidadania, como forma de possibilitar tentativas de respostas ao enfrentamento dessas 

questões.  

  Numa retrospectiva linear da pobreza no Brasil, Boschetti (2011) mostra que 

suas primeiras manifestações datam da primeira década do século XX quando se 

presenciou um grande contingente da população desempregada, e que acelerou o 

processo de lutas entre classe. Essa demanda também foi a mesma que transformou 
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os espaços territoriais urbanos, com o surgimento dos cortiços e dos bairros periféricos, 

onde se amontoavam os trabalhadores desempregados e aqueles que fugiam da 

pobreza rural. Foi nesse período, entre as décadas de 1930 a 1960, que se pontuam as 

primeiras intervenções públicas federais no abastecimento de alimentos (SANTANA, 

2012).   

Vale salientar que, entre esse período prevaleceu no âmbito do Sistema de 

Proteção Social do Brasil uma combinação das modalidades de seguro social e 

assistência social. Essa última ficava reservada aos segmentos da população sem 

vínculos trabalhistas formais, através de ações emergenciais e pontuais, que segundo 

Curralero (2012, p. 43) se apresentavam mais numa "[...] perspectiva caritativa e 

reeducadora, uma vez que havia a associação da pobreza a desvios comportamentais 

e disfunções sociais".  

Diante disso, vê-se que as políticas ditas sociais se estabeleceram priorizando a 

fase desenvolvimentista no país provocado pela industrialização, pois se tratou de uma 

política reguladora, que garantia alguns direitos aos trabalhadores das fábricas, apenas 

esses, reconhecidos como funcionários legalizados tiveram na fase inicial de 

implantação das políticas sociais, de terem direito à proteção social. Dessa forma, as 

primeiras políticas sociais que vigoraram a partir de 1930, respondiam substancialmente 

as necessidades de reprodução e qualificação da força de trabalho (PEREIRA, 2012). 

Quando o país começou a passar por uma eminente modernização pelo 

crescimento da atividade industrial, o resultado foi a acentuada exploração da classe 

trabalhadora e consequentemente do acirramento da pobreza. E com o período da 

ditadura instaurado, poucas foram as políticas sociais vislumbradas, já que "o caráter 

regressivo dos mecanismos de financiamento do gasto social retirava do foco a 

equidade social das políticas, que não promoviam articulações positivas entre o 

desenvolvimento econômico e a distribuição de renda" (CURRALERO, 2012, p. 44).  

  Não é por demais lembrar que, a partir do final dos anos 1970, viu-se uma maior 

discussão sobre as políticas sociais, pois havia a intenção de implantar um Estado de 

Bem Estar. Posteriormente, esse debate que culminou na formulação da então 

Constituição Federal de 1988, a principal responsável por angariar avanços na área 

social, uma vez que a Assistência Social ganhou conotação de direito constitucional, 
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que fez o Estado assumir o compromisso de formular políticas públicas que 

atendessem os mínimos sociais (SANTANA, 2012). 

  Desse modo, com a chegada da redemocratização e com a efetivação do Plano 

Real, houve uma redução da pobreza, mas não se foi capaz de responder efetivamente 

aos grandes índices do mesmo (ROCHA, 2006). Foi especialmente por isso, que a 

partir dos anos 2000, o combate à pobreza se tornou uma das principais prioridades de 

intervenção estatal, que por sua vez, assumiu o objetivo de efetivar políticas públicas 

através da implantação de programas de transferência de renda à população pobre.  

As iniciativas do estado passam então a priorizar a discussão e o desafio de se 

consolidar no país a democracia, já que até então prevalecia uma extrema 

desigualdade socioeconômica, que dificultava a promoção da cidadania de forma 

igualitária a todos os agentes sociais.  

 

2.2 TRANSFERÊNCIA DE RENDA: ALGUMAS NOTAS 

 

A promoção de políticas sociais efetivas foi colocada em vigor com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que ajudou a configurar o quadro de 

questões que assolavam a historicidade do povo brasileiro, principalmente relacionado 

ao combate da pobreza. Só assim foi possível estabelecer novos principios de bem-

estar social, ampliando as garantias sociais básicas a toda população, reconhecendo e 

atendendo o público que realmente carece de acões urgentes.  

É nesse contexto que as políticas sociais passam a ser marcadas por profundas 

transformações. No Brasil, nas últimas décadas do século XX e no início do século 

atual, as ações no âmbito de proteção social estão relacionadas à criação dos 

Programas de Transferência de Renda. Estes são definidos por Silva; Yazbek;  

Giovanni (2003, p.19) como ―[...] aqueles que atribuem uma transferência monetária a 

indivíduos ou famílias, de forma compensatória, com vistas a romper com o ciclo vicioso 

que aprisiona grande parte da população brasileira nas amarras da reprodução da 

pobreza‖. 

Embora com uma visão mais aprofundada dos problemas sociais vivenciados no 

Brasil, somente a partir dos anos 1990 é que as políticas sociais passam a fazer parte 
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da agenda pública do país, ganhando significativo destaque, uma vez que passaram a 

ser formuladas políticas efetivas de combate à pobreza e à desigualdade social. 

 

O marco dessa discussão foi o projeto de lei, de autoria do senador Eduardo 
Suplicy, aprovado no Senado em 1991, que criava o Programa de Garantia de 
Renda Mínima (PGRM) para que fosse adotada uma renda mínima em todo o 
país, à qual teria direito todo indivíduo adulto com mais de 25 anos que não 
conseguisse rendimento suficiente para suprir as suas necessidades básicas 
(AZEVEDO, 2007, p.74). 
 
 

De acordo com o projeto do senador Suplicy, o Programa de Garantia de Renda 

Mínima (PGRM) deveria abranger inicialmente as famílias mais carentes com idosos 

acima de 60 anos e posteriormente os mais jovens. Aos programas de transferência, 

caberia beneficiar as famílias pobres com a transferência de renda complementar 

repassada pelo Governo Federal, o que resultaria em um gasto de aproximadamente 

3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, mas, em contrapartida, as próprias 

famílias se responsabilizariam em atender algumas condicionalidades para se 

manterem no programa, como, por exemplo, a obrigação de manterem os filhos na 

escola (OLIVEIRA, 2010). 

Em linhas gerais, o PGRM apresentava as seguintes características: 1) o 

beneficiário tem o direito de gastar o valor do benefício recebido pelo programa como 

lhe convier; 2) o valor monetário pago pelo programa, apurado mensalmente, seria 

destinado a complementar o salário, e, desse modo, os indivíduos não dependeriam da 

situação de emprego para ter acesso ao benefício; 3) a proposta de renda mínima, 

como está formulada na lei, evitaria fluxos migratórios. Nesse contexto, o indivíduo 

passaria a ser um ‗comprador de serviços públicos‘, em que os recursos oriundos do 

PGRM seriam gastos no tipo de educação, saúde ou alimentação que o mesmo 

gostaria de consumir (SANTANA, 2012). 

 Apesar do mérito e da inicial aceitação por parte da população e dos 

parlamentares, mais tarde o projeto de renda mínima do senador Suplicy recebeu 

inúmeras críticas que estavam relacionadas, entre outros motivos, à própria gestão e 

financiamento do mesmo, além de se questionar a universalidade, que era o ponto 

central da implantação do PGRM.  
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Entre os anos 1995-2002 o Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

passou a governar priorizando a economia neoliberal, com o objetivo de estabilização 

da moeda nacional e inserção do país na economia internacional globalizada. No trato 

da questão social se focou apenas a estabilidade econômica. Segundo Silva; Yazbek; 

Giovanni (2003, p.92), ―a principal prioridade era a manutenção da estabilidade 

econômica, orientada pelo entendimento de que a redução da pobreza e o trato da 

questão social é uma variável dependente da economia‖. Para tanto, o governo se 

destacou pela prevalência dos programas de transferência de renda às famílias pobres. 

A política assistencial no Governo FHC adotou como primeira tentativa de 

combate à pobreza a criação do Programa Comunidade Solidária. No entanto, os 

programas que se destacaram e caracterizaram o governo FHC foram especificamente 

quatro: Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio Gás e Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), que se tratavam igualmente em repasse de benefícios 

monetários, com incentivo à educação e a saúde. 

Também foi no governo de FHC que foi criado o Fome Zero (que em 2003 

transformou-se em Programa Fome Zero), influenciado por diversos estudos que 

focavam o problema da insegurança alimentar e nutricional como decorrência da 

extrema desigualdade na distribuição de renda brasileira. O contexto ao qual se inseria 

o Fome Zero era de um país em que havia um contingente de 44 milhões de brasileiros 

vulneráveis à fome. Assim, o Fome Zero que foi implantado em 2001, "[...] buscava 

atacar o problema da insegurança alimentar a partir da melhoria do nível de renda da 

população considerada pobre, uma vez que a insegurança alimentar não estava 

associada a falta ou escassez de alimentos" (CURRALERO, 2012, p. 61). 

No ano de 2003, quando se iniciou o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, foi retomada a trajetória dos programas de transferência de renda, e os 

programas sociais passaram a ser considerados como instrumentos de combate à fome 

e à pobreza. O governo Lula inaugurou vários programas sociais que integram a Rede 

de Proteção Social no Brasil, priorizando principalmente a região Nordeste, onde se 

localiza um número maior de famílias em situação de extrema miséria. 

Conforme elucida Curralero (2012, p. 58): 
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Na elaboração do Plano Plurianual de 2004 a 2007, o governo recém 
empossado definiu uma nova perspectiva de desenvolvimento para o país, com 
crescimento econômico com inclusão social, o que significava o fortalecimento 
de uma economia de consumo de massa, que privilegiava o crescimento da 
renda das famílias por meio de uma política consistente de salário mínimo e de 
transferências governamentais. 
 

 

  Na análise de Ferreira (2015), uma das primeiras ações do novo governo nesse 

contexto, foi justamente fazer um diagnóstico dos então programas de transferência de 

rendas já existentes, o qual permitiu detectar inúmeros problemas, que Ferreira (2015) 

elenca sinteticamente: os programas possuíam basicamente o mesmo objetivo e 

público-alvo, o que gerava certa competição entre eles; não havia uma coordenação 

geral dos programas; faltava uma estratégia mais ampla que possibilitasse a tão 

importante autonomização das famílias; a fragilidade de implementação dos programas 

em certas localidades em virtude da contrapartida que deveria ser oferecida pelos 

municípios, já que nos casos dos de pequeno porte, havia recurso reduzido; e o baixo 

valor do benefício transferido às famílias.  

  Diante disso, o então diagnostico culminou num relatório que concluía que a 

melhor solução a seguir naquele momento seria a unificação dos programas. O 

objetivo, em linhas gerais, era ampliar os recursos e consequentemente elevar o valor 

monetário transferido, e instituir uma Política Nacional de Transferência de Renda. 

Assim, após a discussão sobre a unificação, a culminância principal foi a criação do 

Programa Bolsa Família em 2003, que aglutina todos os programas a nível nacional, 

estadual e municipal em um só (FERREIRA, 2015). 
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3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

  O Programa Bolsa Família (PBF) criado em 2003, se destaca como o maior e 

mais importante programa social instituído pelo governo federal, e seus objetivos 

delineiam um expressivo impacto na redução da miséria e da pobreza no país. Durante 

15 anos de implementação, o programa vem contribuindo para reduzir as 

desigualdades sociais, sendo que os impactos positivos se expandem a várias áreas 

como saúde, educação e garantias de inclusão social.  

  Não obstante, o programa ainda divide críticos de diversos setores, que de um 

lado afirmam o potencial do mesmo em atingir positivamente o quadro de miséria no 

país, e de outro lado, aqueles que acreditam que o programa ameniza um problema e 

ascendem outros. 

Considerando essas premissas, o presente capítulo aborda sobre as principais 

características que contornam o PBF, como benefícios e condicionalidades, além de 

apresentar alguns posicionamentos contra e a favor do mesmo. 

 

3.1 BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES 

 

 

  Os programas assistenciais assumem a responsabilidade de contribuir para a 

melhoria de vida de parcela da população que vive restringida de questões como 

insuficiência alimentar e acesso a serviços básicos. Diante disso, esses programas, em 

especial os de transferência de renda, têm a oportunidade de reduzir de forma 

significativa a desigualdade social do país. E foi pelos bons resultados oriundos dos 

primeiros programas, a exemplo do Fome Zero, que a estratégia da transferência se 

consolidou através da criação do Programa Bolsa Família (FERREIRA, 2016).  

  Em entrevista, a doutora e professora em Serviço Social Jucimeri Silveira, 

afirmou que o método da transferência de renda tem sido elogiado internacionalmente 

pela eficácia, mesmo com baixo custo para o Estado, e conclui sobre o Programa Bolsa 

Família: ―É um programa que tem uma relevância muito importante e é reconhecido 

pela ONU como exitoso pela sua contribuição, não só na redução da pobreza, mas 
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também na melhoria de indicadores de desenvolvimento humano‖ (SILVEIRA, 2018, 

s/p).  

  Sobre isso, importante mencionar que o relatório do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) de 2015 apontou crescimento de 10,5% do IDH 

brasileiro entre 2000 e 2014 — o índice saiu de 0,683 para 0,755. Além disso, de 2006 

a 2014, a pobreza multidimensional caiu de 4% para 2,9%. O dado representa a 

porcentagem de brasileiros sem acesso a itens básicos de assistência social (PINA, 

2018). 

  Criado em 20 de outubro de 2003 pela Medida Provisória n° 132, e legitimado 

pela Lei n° 10.836 de 09 de janeiro de 2004, o PBF resultou da unificação de vários 

outros programas de transferência, conforme já relatado. Segundo o Ministério da 

Cidadania (MINISTERIO DA CIDADANIA, 2019) o programa foi instituído para atender 

os seguintes objetivos:  

 

I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, 
educação e assistência social; II - combater à fome e promover a segurança 
alimentar e nutricional; III - estimular a emancipação sustentada das famílias 
que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; IV - combater à 
pobreza; e V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia 
das ações sociais do Poder Público.  

  

 Na leitura de Crispim (2013), os objetivos acima podem ser compreendidos a 

partir de três eixos principais: alivio a situação de pobreza, que nesse caso se dá 

através da transferência de uma renda mensal; rompimento do ciclo da pobreza entre 

gerações, pois as condicionalidades contribuem para engajar as famílias nas áreas da 

educação, saúde e assistência social; e a autonomia das famílias, pois se entende que 

mediante a articulação com outros programas é possível desenvolver as capacidades e 

potencialidades dessas famílias, de modo a lhes fornecer uma ―porta de saída‖ da 

pobreza.  

  O programa que fez parte do projeto social do Governo Lula, entra na agenda de 

políticas públicas como fomento a uma necessidade imediata do país, que era (e ainda 

é) justamente o combate à pobreza. Assim, o PBF atende às famílias que vivem em 

situação de pobreza e de extrema pobreza, e foi utilizado um limite de renda para 

definir esses dois patamares. Desse modo, podem fazer parte do Programa: a) Todas 
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as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; b) Famílias com renda por 

pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou 

adolescentes de 0 a 17 anos (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019).  

  Para ter acesso ao benefício, deve-se esclarecer que não existe um cadastro 

específico do PBF, mas sim, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), cujo cadastramento das famílias é de responsabilidade 

dos municípios e o Distrito Federal. Após a inscrição, a seleção das famílias é feita por 

um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro Único e 

das regras do programa.   

  Lembra-se nesse caso que, a concessão do benefício depende de quantas 

famílias já foram atendidas no município, em relação à estimativa de famílias pobres 

feita para essa localidade. Além disso, o governo federal precisa respeitar o limite 

orçamentário do programa (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). 

  Crispim (2013) vai ressaltar, nesse contexto, a importância do CadÚnico 

enquanto instrumento em prol da política social do país, uma vez que "[...] oferece 

condições de quantificar e mapear de forma individual, local e regional, as principais 

carências apresentadas pelas famílias cadastradas" (CRISPIM, 2013, p. 88). Ou seja, 

com esse perfil de diagnóstico, o CadÚnico dar ao Poder Público a oportunidade de 

adequar a oferta de serviços públicos alinhados as verdadeiras necessidades dos 

usuários. 

  Uma caraterística importante do programa é sua dinamicidade, ou seja, é 

possível que a cada mês haja um movimento de entrada ou de saída de famílias. Essa 

rotatividade passa por mecanismos de controle, e tem como meta manter no programa 

as famílias que realmente vivem em condição de pobreza e de extrema pobreza. Nisso, 

estão entre as razoes que justificam a saída do programa questões como: falta de 

atualização das informações ao CadÚnico, mudança na renda familiar, descumprimento 

das condicionalidades (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). 

  Uma estimativa feita pelo Ministério da Cidadania (2019) evidencia que cerca de 

46,4 milhões de brasileiros são beneficiados pelo programa, o que considerando o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), representa cerca 

de um quinto (22% em média) da população do país. O site oficial do MDS ainda 
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informa que, em seu primeiro mês de atuação, o programa atendeu cerca de 1,15 

milhão famílias. Hoje, atende mais de 13,9 milhões de famílias, que recebem, em 

média, R$ 178. 

  Para demonstrar a média de famílias que fazem parte do programa entre o ano 

de sua implementação (2003) ate o ano de 2017, o gráfico 01 apresenta os dados 

sobre a estimativa oficial. 

 

Gráfico 01 – Evolução da quantidade de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa 
família (em milhões) 

 
Fonte: Adaptado de Solow, 2018. 

 

  A leitura dos dados acima demonstra que desde sua implementação, o PBF vem 

alcançando cada vez mais famílias, e já no primeiro ano atinge o dobro de beneficiados 

em relação ao início do programa. O gráfico mostra ainda que houve um período de 

decréscimo nesse número de famílias, mais especificamente entre os anos de 2013 a 

2016, que segundo entendimento de Salow (2018), pode ser reflexo de uma maior 

política de controle e fiscalização, tanto no momento da concessão do benefício, como 

no monitoramento das condições das famílias que já são beneficiadas. A verificação 

dessa queda também pode ser entendida como resultado de uma maior preocupação 

com as despesas anuais que são direcionadas ao pagamento dos benefícios (SOLOW, 

2018). 
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  Nesse sentido, uma das ações que vem sendo empreendidas desde 2016 ficou 

conhecida como "operação pente fino", que tem como principal objetivo identificar 

possíveis inconsistências ou fraudes no programa.  Segundo informa o MC, em 2016 

foram encontradas irregularidades em aproximadamente 1,1 milhão de benefícios 

pagos, e destaca: 

 

Do total de benefícios que apresentaram indícios de irregularidades, o MDS 
determinou o cancelamento de 469 mil (3,3%) e o bloqueio de 654 mil (4,7%). 
Em todos os casos, foi constatado que a renda das famílias era superior à 
exigida para ingresso e permanência no programa (MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA, 2019, p. 01). 

 

  A identificação só foi possível porque o MDSA passou a contar com seis bases 

do governo federal para cruzamento de dados: Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Sistema de 

Controle de Óbitos (Sisobi), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

  O governo acredita que a identificação dessas irregularidades e o consequente 

bloqueio têm contribuído para zerar a fila de espera das famílias que tentam entrar no 

programa, além de aumentar os recursos para serem investidos na área social. Ou seja, 

o pente fino tem servido para que não haja uso indevido do dinheiro público, já que é 

alta a despesa com o mesmo. Esse aspecto pode ser vislumbrado através da evolução 

das despesas do governo com o programa entre os anos de 2003 a 2015, conforme 

ilustra o gráfico 02.  
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Gráfico 02 – Evolução das despesas com o Programa Bolsa Família (em bilhões). 

 
Fonte: Adaptado de Solow, 2018. 

 

  O gráfico acima mostra que em relação às despesas, o gasto vai aumentando 

ano a ano, e até mesmo nos períodos de queda no número de famílias beneficiadas 

(2013-2016), o valor das despesas permaneceu elevado em relação aos anos 

anteriores. A justificativa pode ser relacionada ao fato de que os valores do benefício 

vão sofrendo reajustes ao longo dos anos, o que faz com que o número de famílias 

diminua, mais o valor total das despesas permaneça alto uma vez que o próprio 

benefício aumentou. Além disso, ao benefício principal é somado outros em decorrência 

de particularidades de cada família, assim, é possível que uma família que recebe 

apenas o benefício básico em um momento, mais a frente tenha esse valor aumentado 

pelo acréscimo de uma variável (SOLOW, 2018). 

  Nesse ponto, é importante discorrer sobre a forma como é contabilizado a média 

do benefício por família. Esse valor, que é recebido mensalmente, trata-se da é a soma 

de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos e as 

quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição (número 

de pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família beneficiária. 
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Para melhor visualização de como é distribuídos os valores do benefício, a tabela 01 

dispõe as suas variantes. 

 

 Tabela 01 – Distribuição dos benefícios do Programa Bolsa Família.  

Beneficio/variantes Valor  Condições  

 
Benefício Básico 

R$ 89,00 Pago apenas a famílias extremamente 
pobres (renda mensal por pessoa de 
até R$ 89,00). 

Benefício Variável 
Vinculado à Criança ou ao 

Adolescente de 0 a 15 
anos. 

 

R$ 41,00 Pago às famílias com renda mensal de 
até R$ 178,00 por pessoa e que tenham 
crianças ou adolescentes de 0 a 15 
anos de idade em sua composição. 

Benefício Variável 
Vinculado à Gestante 

 

R$ 41,00 Pago às famílias com renda mensal de 
até R$ 178,00 por pessoa e que tenham 
grávidas em sua composição.  
 

 
 

Benefício Variável 
Vinculado à Nutriz 

 

 
R$ 41,00 

Pago às famílias com renda mensal de 
até R$ 178,00 por pessoa e que tenham 
crianças com idade entre 0 e 6 meses 
em sua composição, para reforçar a 
alimentação do bebê, mesmo nos casos 
em que o bebê não more com a mãe. 

 
Benefício Variável 

Vinculado ao Adolescente 

 
R$ 48,00 (até 

dois por 
família) 

Pago às famílias com renda mensal de 
até R$ 178,00 por pessoa e que tenham 
adolescentes entre 16 e 17 anos em 
sua composição. 

 
Benefício para Superação 

da Extrema Pobreza, 

Em valor 
calculado 

individualmente 
para cada 

família. 

Pago às famílias que continuem com 
renda mensal por pessoa inferior a R$ 
89,00, mesmo após receberem os 
outros tipos de benefícios do Programa. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Cidadania, 2019. 

 

Conforme clarifica as informações acima, o valor médio do benefício que cada 

família recebe do programa vai depender de vários fatores, e o cálculo é feito pelo 

próprio sistema que guarda as informações cadastradas. Contudo, uma questão 

primordial a destacar é que, o programa dispõe as condições em que a família se 

encontra para poder aferir o benéfico e a adição de algum dos tipos de variante, mas 

também elenca certas condicionalidades que devem ser atendidas para que o 

beneficiário continue a recebê-los.  



33 
 

  Para o programa as condicionalidades antes mesmo de se tratar de uma 

―condição‖, tem muito mais o perfil de aumentar o acesso a saúde e educação, assim 

como se apresentam as justificativas: 

 

— Garantir que o poder público ofereça, efetivamente, os serviços de educação 
e de saúde à população em situação de pobreza e extrema pobreza; 
— Identificar quadros de vulnerabilidades entre as famílias que estão com 
dificuldades para acessar esses serviços públicos; 
— Encaminhar famílias para a rede de assistência social, a fim de que elas 
possam superar a vulnerabilidade e voltar a cumprir seus compromissos; e  
— Contribuir para o desenvolvimento saudável das crianças e para que os 
estudantes de famílias do Bolsa Família concluam a educação básica, tendo 
melhores condições de vencer o ciclo de pobreza (MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA, 2019, p. 01). 

 

Entre as principais condicionalidades, destacam-se: a exigência da frequência 

escolar das crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos, e deve ser atendida 

principalmente pelas famílias que recebem o benefício com a variável vinculada a 

criança e adolescente na composição familiar. A frequência escolar deve ser de, pelo 

menos, 85% das aulas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para 

jovens de 16 e 17 anos, todo mês (OLIVEIRA, 2010). 

  Na área da saúde, o compromisso das famílias é o acompanhamento pré-natal e 

ir às consultas na Unidade de Saúde, no caso da variável, vinculada à gestante; Os 

responsáveis devem levar as crianças menores de 7 anos para tomar as vacinas 

recomendadas pelas equipes de saúde e para pesar, medir e fazer o acompanhamento 

do crescimento e do desenvolvimento; em caso da variável vinculada à nutriz. Além 

dessas, é condição estendida a todas as famílias beneficiadas a manutenção do seu 

cadastro sempre atualizado para continuar a receber o benefício (ANGELO, 2014). 

  Quando essas condições não são atendidas, o programa passa a aplicar efeitos 

gradativos, que começa com uma advertência, que não afeta o recebimento do 

benefício. Quando o descumprimento se repete em um período de até seis meses, há o 

bloqueio, que impede que as famílias recebam o benefício por um mês, embora esse 

valor possa ser sacado depois. Se, após o bloqueio, houver novo descumprimento em 

até seis meses, o benefício fica suspenso por dois meses, sem possibilidade de a 

família reaver essas parcelas. A consequência mais grave é o cancelamento do 

benefício, mas isso é uma exceção, pois o descumprimento dos compromissos do 
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programa de forma reiterada pode ser um sinal de que a família está em maior 

vulnerabilidade. Assim, famílias nessa situação só podem ser desligadas do Bolsa 

Família depois de passarem por acompanhamento pela área de assistência social no 

município (MINISTERIO DA CIDADANIA, 2019).  

  Além das condicionalidades serem um ponto positivo para garantir mais acesso a 

serviço básicos e com isso melhorar a qualidade de vida dos beneficiários, o programa 

também possuem algumas ações integradas as condicionalidades, que seguem o 

mesmo propósito, a exemplo, podem ser citados o Programa Mais Educação (oferta de 

educação integral para as crianças, os adolescentes e os jovens matriculados em 

escolas públicas); e o Programa Saúde na Escola (visa contribuir para o fortalecimento 

de ações que priorizem o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens). 

  Pensando no viés econômico, resta mencionar ainda que o programa tem 

proporcionado um impacto positivo a economia local, já que, estudos de avaliação de 

impactos tem em sua maioria demonstrado que as famílias utilizam o benefício para 

manutenção das despesas domesticas, tais como alimentação e limpeza, e isso tem 

beneficiado o comercio dos municípios.  

  Para o professor de ciência política da Universidade de Brasília (UnB), Aninho 

Irachande: "O impacto na vida das cidades é muito grande, quanto mais beneficiários, 

mais dinamizada é a economia do lugar". Na avaliação dele, os benefícios do programa 

vão além da pessoa ou família beneficiada, e por isso mesmo seria "um tiro no pé 

imaginar que o beneficiário é quem mais ganha com o Bolsa Família" (IRACHANDE, 

2018). 

 

3.2 EFEITOS: ENTRE CRITICAS E ELOGIOS 

 

  Como todo programa de governo que está sujeito a avaliação da sociedade, o 

Programa Bolsa Família, longe de ser visto dentro de um consenso que lhe agregue 

valor ou desvalor, está entre as ações que mais é alvo de elogios e críticas. Como cada 

uma dessas avaliações tem suas justificativas, é importante situar quais aspectos 

concentram maior criticidade, ou ao contraio, mais pontos positivos. 
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  Para Crispim (2013), as várias áreas que procuram analisar os efeitos do PBF se 

dividem pelos aspectos positivos e negativos. Os que são adeptos a ideia de que o PBF 

se destaca no campo do Sistema de Proteção Social Brasileiro como a principal 

estratégia de redistribuição de renda no Brasil. Outro aspecto que o autor levanta é 

sobre a focalização do Programa, pois se volta para populações historicamente 

excluídas das políticas sociais brasileiras. Esse é, portanto, o mais benéfico impacto 

deste programa: reduziu a pobreza extrema no país. Em 2010, na ocasião da quarta 

edição do Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, foi divulgado que no Brasil, em 1990, 25,6% da população brasileira 

encontrava-se entre os extremamente pobres. Porém, em 2008, cinco anos após a 

implementação do PBF, ocorreu uma redução significativa da pobreza, pois apenas 

4,8% da população era considerada pobre, com base no critério internacional 

(CRISPIM, 2013). 

A diminuição dos índices de pobreza, ao lado do maior acesso a serviços 

básicos, são os fatores positivos mais enfatizado pela literatura. Por outro lado, uma 

das críticas mais pontuais diz respeito à alegação de que os benefícios pagos causam 

acomodação nas pessoas, o que faz com elas deixem de buscar inserção no mercado 

de trabalho, por exemplo. Embora alguns autores frisem essa questão, não há dados 

que comprovem a veracidade desse aspecto e que assim, dê credibilidade a esse tipo 

de crítica. 

  Diante dessas premissas, acredita-se que as críticas devem ser relativas. Muitos 

beneficiários entendem o benefício como um complemento da renda, ou seja, o utilizam 

como auxílio para provimento do sustento familiar, mas buscam outros meios de 

adquirir mais renda. Esse aspecto foi evidenciado por Arruda (2017), quando em sua 

pesquisa, verificou através dos próprios beneficiários que classificam o benefício 

justamente como complemento e que melhora substancialmente no orçamento total da 

família. Visto por essa perspectiva, aqueles que são conscientes que o programa 

oferece uma ajuda para melhorar a qualidade de vida, entendem que por si só ele não 

dá conta de suas necessidades e não desistem que procurar uma forma mais eficaz de 

renda.  
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  Ao analisar a situação, Arruda (2017) afirma a importância do programa, mas 

ressalta a necessidade de que o programa precisa caminhar junto a outras estratégias 

que deem mais possibilidades de saída do programa, para que de fato ele não se torne 

um instrumento de comodismo. Para o autor: 

 
Essa intencionalidade, para que seja materializada, requer que se priorizem e 
democratizem os programas e serviços sociais básicos, o que significa alterar o 
quadro conjuntural contemporâneo, dando lugar a uma política de crescimento 
econômico, de geração de emprego e de distribuição de renda que seja 
articulada à política social (ARRUDA, 2017, p. 56). 
 

 

A perspectiva acima é que o PBF possa se consolidar como ferramenta de 

inclusão socioprodutiva, que por sua vez só se dará quando se considerar a 

importância de um conjunto articulado de ações. 

Segundo Ângelo (2014), ainda que com a clareza dos índices que demonstram 

resultados positivos e significativos do desempenho e avanços do PBF, este é muito 

criticado a respeito dos possíveis efeitos sociais que podem ser ocasionados nos 

beneficiados. O autor parece concordar com o fato de que a representação do 

programa na vida das pessoas, pode, em parte, "[...] contribuir para a estagnação de 

muitos atendidos representando assim o único meio a essas famílias de garantir o seu 

sustento, fazendo do auxílio um recurso indispensável, causado a elas uma total 

dependência" (ANGELO, 2014, p.02). 

  Vê-se que nessa discussão há uma faca de dois gumes. De certo o investimento 

na educação para qualificar pessoas para o mercado de trabalho é um ponto crucial 

para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Porém, existe outro problema: 

pensar no acesso a essa educação por parte de pessoas que não possuem qualquer 

renda, e precisam fazer "bicos", trabalhar no campo, e não detêm de tempo para 

frequentar uma escola. 

  É questionável que se discuta que os membros de famílias beneficiadas podiam 

estar empenhados em se preparar para o mercado de trabalho, mais em contrapartida, 

existe um índice elevado de desemprego no país que atravessa décadas, e que 

também tem atingido pessoas formadas e devidamente qualificadas. O problema nesse 

caso, pode não ser diretamente o comodismo, e sim a própria conjuntura do mercado 

de trabalho que nem sempre mostra oportunidades. Não se pode negar que em alguns 
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casos existe a conformação e possivelmente certa estagnação das pessoas, porém, 

não se pode generalizar um fato como esse, e alimentar a exclusão daqueles que são 

beneficiados pelos programas assistenciais, já que a sociedade a tempos já cria formas 

de criticar a pobreza e culpar os pobres por sua situação.  

Ao escrever sobre os mitos e expectativas do PBF, Campello (2014, p. 13) 

lembra que o contexto em que o programa foi idealizado já demonstrava que este 

enfrentaria infindos desafios, e lembra que havia ―[...] uma série de decisões a serem 

tomadas, muitas delas relacionadas a mitos que pairavam sobre os efeitos da 

constituição de um programa abrangente de transferência direta aos mais pobres". O 

programa foi ganhando impulso mesmo em meio a muita polêmica e mitos, que a 

autora enumera sinteticamente:  

 
[...] afirmavam que a população de menor renda não saberia fazer uso 
adequado dos recursos transferidos; que a população de menor renda não 
saberia fazer uso adequado dos recursos transferidos; crença de que as 
famílias beneficiárias passariam a ter mais filhos, lançando mão de um 
comportamento oportunista para ter acesso a um maior volume de recursos; e o 
mito de que o Bolsa Família atuaria de modo a acomodar as famílias, gerando 
dependência e desincentivando o trabalho entre os beneficiários adultos 
(CAMPELLO, 2014, p. 14). 
 
 

  Em tese, o que a autora chama de mito, são os principais pontos críticos 

apontados por pessoas contrarias ao programa. Porém, para rebatê-los, a autora expõe 

que as expectativas em relação a esses pontos foram aos poucos sendo superadas. 

Viu-se um maior potencial de planejamento financeiro por parte das famílias. Também 

não é possível afirmar que o PBF tem contribuído para o aumento da taxa de 

fecundidade entre as mulheres beneficiarias, pois o que se tem visto é que a tendência 

de declínio dessa taxa no país, tem alcançado todas as faixas de renda. Já em relação 

ao comodismo que o programa tenderia a influenciar, a autora mostra que os 

indicadores de desocupação e desemprego são muito próximos em relação a 

beneficiários e não beneficiários.  

É bem verdade que programas como este podem estar sujeitos a críticas, porém, 

há muitos aspectos que evidenciam que o programa vem cada vez mais superando 

suas expectativas. Toma-se como exemplo, a redução da desnutrição e da insegurança 

alimentar e nutricional; a melhora das condições de saúde das crianças; redução das 
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taxas de crianças fora da escola; e por que não citar, o empoderamento feminino 

(CAMPELLO, 2013). 

Pensando nessa mesma perspectiva, Costa; Lobo (2014) acreditam que o PBF 

enquanto política pública, vem cumprindo positivamente seu papel no combate à 

extrema pobreza e alcançando muitos êxitos. Os autores destacam a focalização como 

ponto crucial, pois através do cadastro único da população abaixo da linha da pobreza, 

foi possível mapear e estudar de maneira mais precisa as verdadeiras necessidades 

das famílias vulneráveis. 

A partir disso, viu-se uma melhoria significativa em questões como a garantia 

alimentar advinda da transferência de renda do PBF, assim como o eventual avanço na 

área social, a exemplo da redução da mortalidade infantil, conforme elucida os autores: 

 
 

Estudo da Organização das Nações Unidas (ONU), publicado em maio de 
2013, avaliou os efeitos do PBF sobre a mortalidade infantil de 2004 a 2009. O 
resultado da pesquisa foi que o PBF ajudou a reduzir em 17% a mortalidade 
geral entre crianças nos municípios onde o programa tinha alta cobertura, 
sendo que esta redução foi ainda maior se considerada a mortalidade 
específica por algumas causas como desnutrição (65%) e diarreia (53%) 
(COSTA; LOBO, 2014, p. 08).  
 

 
Esses dados demonstram que as condicionalidades têm sido preponderantes na 

realidade de famílias em situação de pobreza, pois vão de encontro aos direitos 

constitucionalmente garantidos e que constituem o chamado mínimo existencial, o que 

exalta, portanto, a legitimação do programa no que tange à atuação positiva do Estado. 

 

3.3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO  

 

José da Penha é município do Rio Grande do Norte, cuja população estimada 

em 2018 é 5.868 pessoas segundo IBGE. Está situado na região do Alto Oeste Potiguar 

no Estado do Rio Grande do Norte, distando-se 421 km da capital do Estado.  

No município há 877 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas famílias equivalem, 

aproximadamente, a 31,58% da população total do município, e inclui 578 famílias que, 

sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. No mês de abril de 2019 
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foram transferidos R$ 174.686,00 às famílias do Programa e o benefício médio 

repassado foi de R$ 199,19 por família (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). 

A tabela abaixo evidencia o histórico de valores repassados às famílias 

beneficiárias do PBF no seu município nos últimos 12 meses: 

 

Tabela 02- Folha de pagamento da Bolsa Família de maio de 2018 a abril de 2019 no 
município de José Da Penha-RN 

Mês   Quantidade de famílias   Valor 

Abril de 2019   877  R$ 174.686,00 

Marco de 2019  874  R$ 174.163,00 

Fevereiro de 2019   869  R$ 175.877,00 

Janeiro de 2019   854  R$ 167.448,00 

Dezembro de 2018  877  R$ 171.706,00 

Novembro de 2018   868  R$ 169.408,00 

Outubro de 2018   860  R$ 169.820,00 

Setembro de 2018  861  R$ 168.856,00 

Agosto de 2018  860  R$ 168.188,00 

Julho de 2018   857  R$ 167.389,00 

Junho de 2018  841  R$ 154.466,00 

Maio2018  857  R$ 156.845,00 

Fonte: Ministério da Cidadania, 2019. 

 

  É possível verificar que o número de beneficiários do município apresentou uma 

variação, mês a mês, ainda que relativamente pequena de um para outro. Essa 

variação deve-se a benefícios onde houve o descumprimento de condicionalidades bem 

como a inclusão de novas famílias no programa.  

A cobertura do programa é de 110,31% em relação à estimativa de famílias 

pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do 

Censo Demográfico, realizado pelo IBGE. Assim, o município já alcançou a meta de 

atendimento do programa (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). Acredita-se, nesse 

caso, que o foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral 
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dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o 

pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de 

que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias 

do Programa. 

Em relação a gestão das condicionalidades, em Jose da Penha verifica-se 643 

crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento das condicionalidades de 

educação precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último bimestre. 

Dessas, foram acompanhadas 619, uma cobertura de acompanhamento de 96,27%. A 

média nacional é de 93,81% de acompanhamento na educação (MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA, 2019). 

Na área da Saúde, 581 beneficiários (as) foram acompanhados (as) no último 

semestre. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde 

as crianças menores de 7 anos e/ou mulheres gestantes. O município conseguiu 

acompanhar 518 beneficiários (as), o que corresponde a uma cobertura de 

acompanhamento de 89,16%. A média nacional de acompanhamento na saúde é de 

77,15% (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). 

Outro aspecto relevante a ser destacado diz respeito a economia. Com a 

chegada do programa na cidade, nota-se um grande desenvolvimento comercial em 

relação ao empreendedorismo dos beneficiados do PBF, o mesmo incentiva as famílias 

cadastradas a participarem das oficinas realizadas no Centro de Referência da 

Assistência Social-CRAS. Com essa participação as crianças, jovens e adultos 

conseguem desenvolver o seu próprio investimento e desenvolvimento na cidade, 

trazendo grandes benefícios ao desenvolvimento da cidade de José Da Penha-RN. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

  É cada vez mais notória a importância da pesquisa, uma vez que elas se 

apresentam como uma importante base para as tomadas de decisão política e práticas, 

como bem afirma Flick (2013);  

  No que diz respeito à pesquisa social, ela desempenha um papel fundamental, 

pois quase sempre abordam fenômenos da vida cotidiana, que ganham mais 

notoriedade e explicações em virtude do aprofundamento que se dá a partir de uma 

pesquisa.  

Sendo assim, sabendo-se que a pesquisa aborda questões de maneira 

sistemática a partir do uso de procedimentos metodológicos, o presente capítulo 

apresenta a descrição dos passos empreendidos para realização desse trabalho. 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 A área de estudo será no município de José Da Penha – RN, localizado na 

microrregião do alto Oeste Potiguar, o seu território é de 117,635 km² e a sua 

população estimada no ano de 2018 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística é de 5.957 habitantes, esse trabalho busca analisar as o perfil 

socioeconômico dos beneficiários do Programa Bolsa Família no referido município 

(IBGE, 2018).  

4.2 TIPO DE PESQUISA 

 

  Tomando por base a tipificação apresentada por Gil (2002), é possível classificar 

a pesquisa a partir de critérios, tais como objetivos, técnicas utilizadas e abordagem. 

  Nesse trabalho, quanto ao objetivo, o estudo se caracteriza como pesquisa 

descritiva uma vez que se alinha a intenção de descrever as caraterísticas de uma 

determinada população, nesse caso das famílias beneficiadas do PBF.   

Para efetivação da pesquisa, sabe-se que é necessário traçar um modelo 

conceitual e operativo, e, sabendo disso, essa pesquisa quanto aos procedimentos 



42 
 

técnicos utilizados, a pesquisa se classifica como Levantamento, que se refere aquela 

que se caracterizam ―[...] pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer‖ (GIL, 2002, p. 50). Esse tipo de pesquisa se desenvolve por diversas 

fases, a saber: especificação dos objetivos; operacionalização dos conceitos e 

variáveis; elaboração do instrumento de coleta de dados; seleção da amostra; coleta e 

verificação dos dados; analise e interpretação dos dados; e apresentação dos 

resultados (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

  Cabe mencionar ainda que, embora não se apresente como totalmente 

bibliográfica, esse estudo também realizou essa etapa, uma vez que, é comumente 

exigido que as pesquisas procedam a uma discussão teórica que se da justamente por 

intermédio da pesquisa bibliográfica. Sendo assim, procurou-se embasamento tanto em 

livros, publicações periódicas, assim como em trabalhos de natureza acadêmica a 

exemplo das monografias, dissertações e teses, sempre respeitando a temática 

proposta. 

  Por fim, considerando o tipo de abordagem, a pesquisa aqui tratada se classifica 

como quantitativa, o que significa traduzir em números opiniões as informações para 

classificá-las e analisá-las.  

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

  Se tratando de uma pesquisa de levantamento, esse estudo definiu como 

instrumento de coleta de dados o questionário, que segundo Lakatos; Marconi (2003, p. 

201): ―é constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador‖.  

  Seguindo esse raciocínio, o questionário que fora aplicado aos beneficiários do 

PBF no município de Jose da Penha, teve a colaboração de profissionais do Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) local. Em visitas de rotina, esses profissionais 

que já possuem contato com as famílias, em virtude de acompanhamentos que se dão 

através de programas conjugados ao PBF, a exemplo do Programa Criança Feliz, 

faziam a entrega dos questionários para um representante da família, e em seguida 

recolhia, após respondido. 
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  O questionário aplicado constou de 20 (vinte) questões objetivas, que se 

dividiram em três partes: informações gerais, relacionada ao perfil pessoal dos 

entrevistados; condições socioeconômicas; e informações adicionais, que em suma, 

investigam questões relacionadas ao benefício recebido (utilidade, consumo, entre 

outros).  

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  A maioria dos estudos empíricos envolve fazer uma seleção de um grupo para o 

qual as proposições serão avançadas no final. Geralmente, os grupos investigados são 

demasiadamente grandes para serem estudado em sua totalidade. É daí que surge a 

necessidade de uma amostragem do objeto de estudo. Segundo Flick (2013, p. 77) a 

amostra pode ser entendida como "[...] uma representação minimizada da população 

em termos de heterogeneidade dos elementos e da representatividade das variáveis e 

os seus elementos tem de ser definidos‖. A população por sua vez, significa um 

conjunto de pessoas, itens ou eventos sobre os quais você quer fazer inferências.  

A amostragem se divide em dois grupos: probabilística e não probabilística, a 

segunda é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a 

amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do 

entrevistador no campo (LAKATOS; MARCONI, 2003). Para o método de pesquisa foi 

escolhido o modelo não probabilístico por acessibilidade que é distinta de qualquer rigor 

estatístico e não é requerido elevado nível de precisão. 

Desse modo, conforme já mencionado, as famílias que fizeram parte da amostra 

foram escolhidas conforme visitas dos profissionais do Cras local, que acompanham 

famílias que possuem crianças no Programa Criança Feliz. 

Nesse contexto, a população desse trabalho se refere aos beneficiários do 

Programa Bolsa Família do munícipio de Jose da Penha - RN, que até o momento da 

realização da pesquisa era de 877 (oitocentos e setenta e sete) famílias e para 

viabilizar a coleta dos dados, definiu-se uma amostragem de 50 famílias, que 

corresponde a 5,7% da população total. 
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4.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O tratamento dos dados se constitui no ápice da pesquisa, pois é nela que 

aparecem as respostas da problemática. E a interpretação tem como objetivo a busca 

de um sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 2002). 

Assim, entende-se que a finalidade da pesquisa científica não é apenas um 

relatório ou descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de 

um caráter interpretativo, no que diz respeito aos dados obtidos. Para tanto, é 

imprescindível relacionar a pesquisa com o universo teórico, o que, portanto, foi feito na 

análise dessa pesquisa, que utilizou como embasamento para fins interpretativo a 

relação com os autores que sustentaram a fundamentação teórica do estudo. 

Para representação gráfica dos dados, optou-se pela tabela, que se é um 

método estatístico sistemático, de apresentar os dados em colunas verticais ou 

horizontais, que obedece à classificação dos objetos ou materiais da pesquisa (FLICK, 

2013). O uso desses meios gráficos tornam mais fáceis a interpretação e compreensão 

dos dados, pois é capaz de evidenciar ainda que de forma resumida, a realidade a qual 

se chegou. A interpretação dos dados dispostos nas tabelas se deu, conforme já 

relatado, através de uma abordagem quantitativa. 
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5 IMPACTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE OS BENEFICIÁRIOS DO 

MUNICÍPIO DE JOSE DA PENHA – RN 

 Sabendo-se que é de suma importância apresentar a realidade das mudanças 

ocorridas após implementação de políticas públicas de combate à pobreza, 

especialmente tratando de contextos locais, o objetivo do presente capítulo é expor o 

resultado da pesquisa realizada junto aos beneficiários do Programa Bolsa Família no 

município de Jose da Penha, cujos dados foram obtidos por intermédio da aplicação de 

um questionário junto às famílias, e que vislumbram os impactos do programa na vida 

dessas famílias.  

5.1 PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS  

 

 Para uma melhor análise dos impactos do PBF, se faz necessário inicialmente 

conhecer as principais características do grupo estudado. Sendo assim, no que diz 

respeito ao representante da família, verificou-se que 92% dos entrevistados são do 

sexo feminino e 8% do sexo masculino, conforme demonstra a tabela 03. 

 
Tabela 03: Sexo do cadastrado no PBF 

Sexo do cadastrado no PBF Frequência % 

Masculino 4 8 

Feminino 46 92 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 

 Esse resultado em especial, assemelha-se aos estudos encontrados na literatura 

que do mesmo modo, evidenciam em suas pesquisas a maioria de mulheres em 

relação a homens. Na pesquisa de Ângelo (2014) verificou-se que 98% dos 

entrevistados são do sexo feminino e 2% do sexo masculino. Do mesmo modo, em 

pesquisa realizada por Arruda (2017) foi possível verificar que todos os participantes 

(100%) da amostra eram mulheres e mães. 
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Segundo Rocha (2015) isso reflete o fato de que os benefícios são pagos 

preferencialmente as mulheres e mais, entende que essa titularidade do benéfico dado 

a mulher promoveu a estas o acesso à renda ao mesmo tempo em que permitiu uma 

desestabilização das hierarquias de poder internalizadas nas famílias. Para a autora, as 

mulheres passaram a ―[...] alcançar potencialidades de transformar negociações 

cotidianas, mesmo que timidamente, como por exemplo, não ter que pedir ais dinheiro 

ao marido para realizar os gastos com a casa e com os filhos‖ (ROCHA, 2015, p. 130).  

Lima; Ferreira (2011) em seu estudo também enfatizam que essa entrada das 

mulheres no PBF contribuiu positivamente para sua autoestima e empoderamento, 

afirmando que o benefício trouxe efeitos no reordenamento no ambiente doméstico e o 

acesso feminino ao espaço público (como participação em conselhos comunitários e 

escolares), de forma a possibilitar às mulheres maior poder de troca, maior capacidade 

de fazer escolhas e maior poder de decisão sobre o uso do dinheiro. 

  A informação seguinte da conta da faixa etária dos entrevistados, e assim como 

mostra a tabela 04, tem-se uma prevalência de pessoas entre 30 a 33 anos, que 

representa 42% da amostra. Aqueles que têm entre 26 a 29 anos correspondem a 24%, 

os que estão entre a faixa de 38 a 41 anos representam 18%, também tem os que têm 

entre 34 a 37 anos que representam 12%. 

 
Tabela 04: Faixa etária dos beneficiários  

 
Frequência % 

26-29  
12 24 

30-33 
21 42 

34-37 
6 12 

38-41 
9 18 

42-45 
2 4 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 Trata-se de um público que pode ser considerado jovem haja vista que a maioria 

está numa faixa etária de 26 a e 35 anos. Dados similares foram verificados por Crispim 

(2013) que identificou por sua pesquisa que em relação a distribuição dos 

representantes legais por faixa etária em sua amostra no município de Fortaleza, 
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88,75% encontra-se na faixa etária de 25 a 59 anos, portanto, em plena fase de 

capacidade para o exercício laboral. Analisando esse aspecto, vê-se que a combinar 

com os requisitos para receber o benefício elencados pelo programa, são pessoas que 

embora tenham idade hábil para o trabalho, por alguma razão, se encontram em 

situação de pobreza.  

Embora essa pesquisa não tenha se debruçado sobre essa questão, tomando 

por base a pesquisa de Abreu (2011) que examina o PBF no âmbito da Proteção 

Social, analisando sua eficiência no combate à pobreza no país e especificamente no 

município de Macaé/RJ, o autor relata que é preciso refletir sobre as condições de 

desemprego acentuado no país, falta de oportunidades no mercado de trabalho para 

aqueles que não possuem instrução exigida, entre outros. Como o programa objetiva 

atingir famílias com situações de renda crítica, o público na faixa etária como o que se 

evidenciou nessa pesquisa acaba sendo o mais atingido do que mesmo a população 

mais velha, já que geralmente estes possuem aposentadoria, e famílias menores (já 

que a tendência é que os filhos após construírem suas próprias famílias, tenham 

também seus próprios lares). 

 Continuando a traçar o perfil da amostra, a tabela 05 mostra como se apresenta 

os entrevistados no quesito grau de escolaridade.  

 
Tabela 05: Grau de escolaridade 

 
Frequência % 

Analfabeto 
3 6 

Fundamental incompleto 
1 2 

Fundamental completo 
8 16 

Médio incompleto  
14 28 

Médio completo 
12 24 

Superior incompleto 
1 2 

Superior completo 
11 22 

Total 50 100 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
  Pelos dados acima, verifica-se que o maior percentual de entrevistados (28%) 

afirmam ter Ensino Médio Incompleto, enquanto outros 24% finalizou esse mesmo nível. 
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Porém, um dado importante evidencia que muito próximo aos percentuais citados, 

estão aqueles que possuem o Ensino Superior Completo, com 22%. Dos entrevistados, 

apenas 6% se classificam como analfabetos, e com 2% os que possuem o Ensino 

Fundamental Incompleto. 

  Crispim (2013) ao analisar o aspecto escolaridade de seus entrevistados chega a 

um resultado bem adverso: 14,72% dos titulares do Bolsa Família são analfabetos; 

apenas 3,36% concluíram o Ensino Fundamental, 10,38% cursaram o Ensino Médio 

completo e 0,08% o Ensino Superior. 

  Os dados da pesquisa de Lima; Ferreira (2011) realizada no município de Riacho 

de Santana (vizinho a José da Penha) mostra que que a maioria possui um grau de 

escolaridade baixa, tendo em vista que apenas 5% têm o ensino superior incompleto, 

25% possuem o Ensino Médio completo e 70% possuem o fundamental incompleto, 

sendo que boa parte destes só sabem assinar o nome e não codificam e decodificam. 

Confrontando esses dados, vê-se que o grau de escolaridade dos entrevistados 

de José da Penha está numa faixa mediana de satisfação, pois, embora em um quadro 

bem diversificado, o número de pessoas com ensino superior e mesmo os que têm o 

Ensino Médio, são dados significativos. Diferentemente dos resultados da pesquisa de 

Abreu (2011) na qual os entrevistados evidenciaram um grau de escolaridade 

insatisfatório, o que fez o autor relacionar ao fato do nível de pobreza da comunidade e 

o pouco acesso à educação ainda em idade anterior ao que se encontram no momento. 

Segundo Abreu (2011) se hoje o acesso à educação é mais evidente, outrora nem 

tanto. Muitos dos que hoje são adultos precisavam trabalhar ainda muito jovens para 

ajudar nas despesas de casa, o que muitas vezes dificultava a continuidade dos 

estudos. 

Buhler (2013) compara a realidade atual que mesmo em condições de pobreza, 

as famílias conseguem dar maior garantia de escolarização dos filhos, já que é uma 

condicionalidade do próprio programa que crianças em idade escolar mantenham-se 

devidamente matriculadas e frequentando a escola. 

Também foi investigado sobre a situação do domicilio dos entrevistados, e os 

dados obtidos se encontram na tabela 06. 
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Tabela 06: Condição de ocupação do domicílio em que mora 

 
Frequência % 

Alugado 
17 34 

Própria  
21 42 

Cedida  
11 22 

Outro  
1 2 

Total 50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 A maioria dos entrevistados, 42%, moram em residências próprias, enquanto 

34% moram pagando aluguel. Outros 22% disseram morar em residência cedida por 

terceiros ou familiares, e os demais 2% responderam outro. Comparando esses 

resultados com os apresentados por Bittencourt; Torres (2016), percebe-se uma ligeira 

similaridade, pois neste os dados alcançados mostram que 60% dos entrevistados 

residem em moradia considerada própria, casas populares financiadas pela prefeitura 

municipal, 20% casa por financiamento particular e 10% residem de aluguel e 10% em 

casas cedidas por familiares, patrões ou amigos.   

Já no estudo de Lima; Ferreira (2011) com relação à moradia, a pesquisa trouxe 

um dado interessante, a maior parte dos beneficiários entrevistados mora em casa 

adquirida através de programas de governo o que condiz com a focalização do PBF, 

pois as moradias advindas de projetos governamentais são destinadas especificamente 

a população pobre. Assim 40% das famílias entrevistadas moram em casa própria 

adquirida através de Políticas Habitacionais; 35% em casa de parentes; 15% em casa 

alugada e 5% moram em casa própria. 

A informação sobre a condição do domicilio é relevante justamente por impactar 

diretamente na renda das famílias, pois, no caso das pessoas que moram de aluguel, 

há uma preocupação maior ainda em aferir renda para arcar com as necessidades da 

família, e nesse caso, aumenta a importância do PBF para essas famílias.  

 Quanto a estrutura das famílias em relação ao número de indivíduos que a 

compõem, a tabela 07 mostra que a maioria das residências visitadas, 60%, são 

compostas por 4 pessoas. Em segundo lugar, com 20% estão aquelas que possuem 3 

pessoas em sua composição, 10% representa as famílias compostas por 5 pessoas, 
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8% as que tem 6 pessoas, e a menor porcentagem, 2% representa as famílias 

formadas por duas pessoas.  

 

Tabela 07: Quantas pessoas moram no domicílio 

 
Frequência % 

2 
1 2 

3 
10 20 

4 
30 60 

5 
5 10 

6 
4 8 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
Arruda (2017) verificou também que o número de habitantes por moradia com as 

famílias participantes de seu estudo é em média de 4 a 5 pessoas, composta por pai ou 

padrasto, mãe, filhos, netos, avós e outro parente. A autora lembra a importância de 

considerar o perfil dessas famílias, pois é possível identificar diversos tipos e formatos, 

construída através de uma somatória de experiências e trajetórias particulares, 

manifestando-se através de formatos diferenciados e peculiares, denotando a 

impossibilidade de identificá-la como um padrão familiar uniforme e ideal.  

Para essa análise, importante ainda verificar quantos menores residem nos 

domicílios que foram visitados. Conforme demonstra a tabela 08, 66% das famílias tem 

em sua composição 2 menores, 18% apenas um menor, outros 10% tem 3 menores, e 

o restante, 6% tem 4 menores em sua composição.  

 
Tabela 08: Quantos menores residem no domicílio 

 
Frequência  % 

1 
9 18 

2 
33 66 

3 
5 10 

4 
3 6 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria.  
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Considerando a tabela anterior, vê-se que a maioria é formada por dois adultos e 

duas crianças. Esse resultado é decisivo para o valor do benefício recebido, pois 

conforme demostrado na discussão teórica, existem variantes do benefício que são 

destinadas justamente a esse público (crianças), quando estão em idade escolar. 

Assim, a depender da idade das crianças, as famílias investigadas podem receber além 

do benefício básico, os acréscimos equivalentes a cada criança. 

 E em relação à localização do domicilio, a tabela 09 dá conta de que 76% dos 

entrevistados residem na zona rural, enquanto os demais 24% residem na zona urbana. 

Sabe-se que o programa alcança ambas as zonas, e o fato do resultado evidenciar 

maior número de pessoas que moram em sítios, não quer dizer necessariamente que é 

nestas localidades que se concentram a maioria da população mais carente.  

 

Tabela 09: Localização do domicilio 

 
Frequência  % 

Zona Urbana  
12 24 

Zona Rural 
38 76 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 

É certo que, muitas das vezes as famílias rurais encontram mais dificuldades na 

aquisição de rendimentos, pois em sua maioria vivem da agricultura familiar, que nem 

sempre pode ser suficiente para suprir suas necessidades mais imediatas, 

principalmente se considerarmos o fato do prolongamento de períodos de estiagem que 

tornam a situação ainda mais emblemática. Contudo, o que se quer reforçar é que as 

zonas urbanas também concentram famílias em situações difíceis, inclusive, algumas já 

vem para a cidade num movimento de êxodo rural, em busca de melhores condições de 

vida, e continuam vivendo sob verdadeiras limitações. 
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5.2 APRESENTAÇÃO GERAL DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DAS 

FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS  

 Para investigar os impactos que o PBF vem apresentando as famílias 

beneficiadas, é preciso investigar algumas questões imprescindíveis que dizem respeito 

a inserção do programa na vida destas. Assim, de início se verificou o tempo em que as 

famílias vêm recebendo o benefício (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Há quanto tempo recebe o benefício do PBF 

 
Frequência  % 

De 1 a 6 meses 
1 2 

De 7 a 12 meses 
3 6 

De 1 a 2 anos 
8 16 

De 3 a 4 anos 
29 58 

De 5 a 6 anos 

7 anos ou mais  
9 
0 

18 
0 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 

 Pela tabela acima, percebe-se que, a grande maioria das famílias, 58% já estão 

cadastradas e recebendo o benefício num período de 3 a 4 anos. O segundo percentual 

mais representativo, de 18% correspondem aqueles que já recebem o benefício a cerca 

de 5 a 6 anos. Outros 16% afirmam receber a cerca de 1 a dois anos. E num espaço de 

tempo mais recente, estão aqueles que recebem a aproximadamente 7 a 12 meses 

(6%), ou de 1 a 6 meses (2%). 

 Nessa mesma abordagem, Ângelo (2016) aponta que em Cacoal – RO, a maior 

parte dos entrevistados, 36%, já recebem o benefício há 10 anos, sendo estes 

atendidos desde a implantação do programa no país em 2004. No que diz respeito ao 

tempo de recebimento do benefício das famílias investigadas em um município do 

interior de São Paulo, Arruda (2017) observou que este variou entre dois meses e 19 

anos, sendo que 50% da amostra estudada recebia o benefício a mais de 10 anos, 

podendo-se inferir que o benefício já se encontrava incorporado à vida familiar. 
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A partir disso, entende-se que desde a implantação do programa no município de 

José da Penha, vem acontecendo uma rotatividade no número de famílias beneficiadas, 

já que o maior tempo de recebimento verificado na pesquisa é de aproximadamente 6 

anos, bem inferior ao tempo que o programa começou atuar nesse local. Mesmo assim, 

esse resultado mostra que essas famílias não conseguiram ainda sair dos critérios de 

inserção no programa, e, portanto, superar a situação de pobreza. 

Bittencourt; (2013) também lembra em seu estudo que o fato de terem famílias 

recebendo em um período de tempo bem recente, mostra que provavelmente a fila de 

espera para acesso ao programa não é significativa, havendo a preocupação por parte 

do órgão gestor de estar fiscalizando a situação das famílias para uma possível saída, o 

que consequentemente abre oportunidade para que outras entrem. 

 A tabela a seguir mostra o resultado do questionamento que investiga o valor do 

último benefício recebido pelo PBF.  

 

Tabela 11: Valor do último benefício recebido do PBF 

 
Frequência % 

Até R$ 89,00 

De R$ 89.01 a R$ 175,00  
0 
2 

0 
4 

De R$ 175,01 a R$ 300,00 
44 88 

Acima de R$ 300,00 
4 8 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 

 

 Os dados mostram que a grande maioria dos entrevistados, 88%, receberam no 

último mês (tomando por base a aplicação do questionário, nesse caso, o mês de 

março de 2019) o benefício do PBF correspondente a uma faixa que vai de R$ 175,01 a 

R$ 300,00. Outros 8% receberam acima de R$ 300,00, enquanto os demais 2% 

receberam R$ 89.01 a R$ 175,00. Comparando esses dados com a quantidade de 

pessoas por famílias, vê-se que há uma estreita relação entre eles, já o valor geral 

recebido é contabilizado considerando a quantidade de membros da família.  

Assim, como nessa pesquisa a maioria das famílias é composta por quatro 

pessoas e nela incluem crianças, o valor respondido pela maioria dos entrevistados 
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está dentro do benefício médio local repassado que foi de aproximadamente R$ 199,19 

por família, conforme aponta o Ministério da Cidadania (2019).  

Para complementar a informação da tabela 11, também foi verificada a renda 

média mensal da família, que considera além do benefício do PBF, rendimentos de 

outras atividades e de outros membros da família, que pode ser o próprio titular do 

benefício.  

 

Tabela 12: Renda média mensal da família 

 Frequência % 

De R$ 0,00 até R$ 50,00 

De R$ 50,00 até R$ 477,00 

De R$ 478,00 até R$ 954,00 

De R$ 955,00 até R$ 1.760,00 

De R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00 

De R$ 2.641,00 até R$ R$ 3.520,00 

Acima de R$ 3.520,00 

0 

48 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

96 

4 

0 

0 

0 

0 

Total 50 100 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 

 

 As informações constantes na tabela 12 mostram que 96% dos entrevistados 

afirmam que a renda total da família se enquadra numa faixa que vai de R$ 50,00 até 

R$ 477,00, enquanto os demais 4% citam uma renda que está entre R$ 478,00 até R$ 

954,00. Se tomarmos como base os dados do valor do benefício recebido pelas 

famílias, entende-se que basicamente a maioria conta apenas com este para suas 

necessidades.  

 Sobre essa mesma perspectiva, numa comunidade rural da cidade de Caruaru- 

PE verificou-se que apenas 5% das famílias sobrevivem apenas com valor do benefício, 

eles informam que é uma situação momentânea que por falta de trabalho estão 

contando apenas com o valor do benefício para as despesas essenciais que segundo 

os mesmos basicamente utilizam apenas para compra de alimento e higiene pessoal.   
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 Para completar essa informação importante ainda verificar junto aos 

entrevistados qual a porcentagem que estes atribuem em relação à participação do 

Bolsa Família na formação da renda familiar, e os resultados estão dispostos na tabela 

a seguir.  

Tabela 13: Participação do Bolsa Família na formação da renda 

 
Frequência % 

Até 25% 

Entre 25% e 50% 

0 

10 

0 

20 

Entre 50% e 75% 

Entre 75% e 100% 

40 

0 

80 

0 

Total  
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 Como era de se esperar, os dados desse questionamento refletem no anterior, 

pois 80% dos entrevistados dizem que o benefício do PBF corresponde de 50% a 75% 

da renda total da família, e 20% afirma que corresponde a uma média de 25% a 50%. É 

um resultado que não surpreende, pois, é de se imaginar de que se ainda estão 

vinculadas ao programa, é porque essas famílias possuem uma renda baixa que os 

coloca em situação de pobreza e que consequentemente os coloca dentro do público 

focalizado pelo mesmo.  

 Na análise feita por Arruda (2017) que leva em conta dados similares ao 

encontrados nessa pesquisa, o fato de o valor do benefício representar praticamente a 

única renda de uma família, nos apresenta dois lados de uma mesma moeda: por um 

evidencia a importância do benefício para uma família que estaria desprovida de 

qualquer renda caso o programa não existisse; por outro lado, também mostra um lado 

preocupante que é o fato de esse valor, sendo o único, não seja totalmente suficiente 

para suprir todas as necessidades básicas de uma família.  

 Outro questionamento realizado foi sobre a incidência ou não de cancelamentos 

ou bloqueios do benefício recebido.  
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Tabela 14: Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? 

 
Frequência % 

Sim 
7 14 

Não 
43 86 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 Os dados da tabela acima demonstram que 14% dos entrevistados já tiveram 

seu benefício cancelado, enquanto a grande maioria que representa 86% responderam 

que não. Sobre essa possibilidade de bloqueamento, pode-se elencar algumas 

situações, conforme já discutido anteriormente: o fato de as famílias não atualizarem 

dados importantes no processo de recadastramento; o não cumprimento das 

condicionalidades exigidas, já que a gestão local do programa frequentemente está 

fiscalizando as mesmas; e a própria condição de vida das famílias, que pode acontecer 

de melhorar e isso retira-la da aptidão de receber o benefício.  

 Sobre isso, Deus (2012) relata que o bloqueio causa preocupação as famílias 

uma vez que, estas dependem do benefício, e o valor recebem já tem seu destino certo, 

e fazem seu orçamento familiar contando com isso, ou seja, a bolsa família tornou-se 

um meio de obter renda fixa. 

 Lembra-se que quando ocorre o bloqueio é preciso procurar os responsáveis 

locais e tentar sanar a situação para que volte a receber o benefício. 

 Dando continuidade, a tabela 15 traz as respostas do questionamento que 

investiga se as pessoas que moram na mesma residência inclusive o titular do PBF, 

recebem outro tipo de benefício. 

  

Tabela 15: Recebe outro tipo de benefício além do PBF? 

 
Frequência % 

Não  
47 94 

Sim 
3 6 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 
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 94% dos entrevistados responderam que não, e os demais 5% que sim. Não foi 

investigado a natureza desses outros benefícios, mais interessou-se aqui verificar se 

além da atividade laboral a família detinha de outro benefício que ajudava na renda. E 

voltando ao gráfico que mostra a renda média familiar, considerando que apenas $% 

afirmaram uma renda que vai de 478,00 até R$ 954,00, e que nessa informação de 

outro benefício o resultado foi de 6%, acredita que, nesses casos pode haver uma 

relação, justificando que a renda dessas famílias, pode ser a junção do benefício do 

PBF e de outros. 

 Pensando na suficiência do valor recebido através do PBF, foi investigado se as 

famílias entrevistadas possuem algum fundo de reservas para emergências. 

 
Tabela 16: A Família possui algum fundo de reservas para emergências? 

 
Frequência % 

Sim 
1 2 

Não  
49 98 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 Como bem demonstram os dados da tabela 16, a quase totalidade dos 

respondentes, 98%, afirma que não possuem reservas para possíveis emergências, e 

os demais 2% disseram que possuem. Esse resultado leva ao entendimento de que o 

valor recebido pelas famílias tem bastado apenas para as necessidades básicas da 

família (tendo a possibilidade de nem ao menos atender a todas).  

 Essa realidade foi apresentada por Buhler (2013) que na sua pesquisa mostra 

que existe certa vulnerabilidade das famílias nesse sentido. Pois, como muitas detêm 

somente o benéfico do PBF e este é suficiente apenas para parte ou todas as 

necessidades mais urgentes, quando se veem em uma situação de emergência, ficam 

sem ter um fundo de reserva que possam tira-los da situação de emergência.  
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5.3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA IMPORTÂNCIA DO PBF PARA AS FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS  

 

 Para qualificar ainda mais a avalição do impacto do PBF sobre a vida das 

famílias beneficiadas de Jose da Penha, também se verificou se algum membro 

participa ou já participou de algum curso de capacitação técnica ofertado no município? 

Tabela 17: Alguém da família participa ou já participou de algum curso de capacitação 

técnica ofertado no município? 

 
Frequência % 

Sim 
7 14 

Não  
43 86 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 

 

 Esse se mostra um aspecto de suma relevância pois demonstra que além do 

acesso a renda, o PBF é uma porta de entrada para participação dos membros das 

famílias em projetos enriquecedores e contribuem para melhoria de vida destes. Sendo 

assim, importante mencionar alguns levando em consideração a realidade do município 

de Jose da Penha. 

Na Assistência Social, o município dispõe de dois programas: o Programa 

Criança Feliz e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC). O CRAS possui oito grupos de convivência ofertados pelo Programa de 

Atenção Integral à Família (PAIF) que são: Grupo de gestante, de Crianças de 4 a 6 

anos; Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos; Adolescentes de 15 a 17 anos; grupo de 

pais (apenas mulheres frequentam), por isso chamam até de grupo de mulheres e o 

grupo de idosos (um na sede do CRAS e outro na vila Major Filipe) (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, 2019). 

O Programa Criança Feliz foi criado pelo decreto n. 8.869, de 5 de outubro de 

2016, possui caráter Inter setorial, e visa aprimorar o desenvolvimento de crianças na 

primeira infância, considerando suas peculiaridades, cultura, educação, direitos etc. O 

público alvo são: gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias; beneficiárias do 
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Programa Bolsa Família com crianças de até 72 meses; beneficiários/as do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), com crianças de até 72 meses e as crianças em até 

72 meses, afastadas do seio familiar. A proposta de acompanhamento sociofamiliar 

elaborada por esse programa, é idealizada por meios das visitas da equipe 

multiprofissional como: assistente social e psicólogo/a, assim como pelos/as 

orientadores sociais do CRAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, 

2019). 

No município também são ofertados vários cursos profissionalizantes, dentre 

eles estão: o curso de confeitaria, pintura, artesanato e corte-cabelo. 

Hegemonicamente, esses cursos estão voltados para o público feminino e quase não 

há participação de homens. Portanto, apesar da importância do programa, sabemos as 

grandes lacunas deixadas pelo mesmo, quanto à falta de oportunidades de emprego 

após a formação, ou até mesmo falta de incentivos ao micro empreendedor. 

Compreendemos que a inserção em um programa de qualificação profissional, não é 

suficiente para inserir os trabalhadores nos postos de trabalhos. 

Trata-se de um aspecto preponderante do programa, pois vê-se que se preocupa 

em contribuir na formação dos beneficiários, para que estes esteja mais aptos a 

procurar uma vaga no mercado de trabalho, ou mesmo por conta própria desenvolver 

uma atividade que contribua na renda familiar. Sobre isso, na pesquisa de Bittencourt; 

Torres (2016) também foi verificado que no município de Maracaju – MS, existe a oferta 

de cursos de capacitação profissional e programas que geram renda. 60% dos 

entrevistados afirmaram participar de tais cursos, como: fabricação caseira de sabão de 

álcool, de pães e salgados, trabalhos artesanais, expressão cultural como a capoeira e 

o balé. 

Para verificar como as famílias se comportam em relação ao mercado de 

trabalho, a tabela 18 mostra as respostas do questionamento se os membros da 

família, incluindo o titular do PBF com condições de trabalhar estão sempre em procura 

de emprego.  
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Tabela 18: Os membros da família com condições de conseguirem trabalhos estão sempre à 
procura de emprego? 

 
Frequência % 

Sim 
48 96 

Não  
2 4 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 Conforme ilustra as informações acima, um percentual de 96% garante que 

existe a procura continua por inserção no mercado de trabalho, e os demais 4% 

afirmam que não.  Retomando uma discussão anterior, lembra-se que os respondentes 

dessa pesquisa estão em sua maioria em idade hábil ao trabalho, porém não se 

considera as condições (doenças que impossibilitam a atividade laboral, por exemplo). 

Porém, o fato de as famílias estarem com seus membros em situação de desemprego, 

pode estar relacionado às próprias oportunidades já que se trata de um município de 

pequeno porte, cujas principais atividades estão relacionadas ao serviço público, e de 

um pequeno comercio local, ou a previdência.  

 É possível confrontar esses dados com a pesquisa de Bittencout; Torres (2016) 

quando estes investigam junto aos entrevistados de sua análise se estes tem buscado 

uma forma de sair do programa, o que consequentemente presume uma forma de sair 

das condições de pobreza. Os autores verificaram que Os usuários afirmam que o 

benefício incentiva o cidadão a buscar mais, não apenas se contentar com tão pouco, 

pois à medida que já se tem a garantia de que, ao menos a alimentação não faltará, 

cabe a ele trabalhar para garantir que outras necessidades da família sejam satisfeitas 

pelo seu trabalho. 

 Aqui também se lembra que um bom percentual dos respondentes possui curso 

superior e pela lógica dos dados alcançados em todos os questionamentos, são 

pessoas que também estão desempregadas. Isso se reflete numa realidade que mostra 

a dificuldade de enquadramento no mercado de trabalho até mesmo pra aqueles que 

possuem uma formação satisfatória.  

 Outro questionamento salutar que averigua o impacto do PBF sobre as famílias 

diz respeito a forma como são destinados o valor recebido pelo programa. 
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Tabela 19: A maior parte dos recursos do PBF são destinados: 

 
Frequência % 

Aquisição de bens e alimentos  
44 88 

Aluguel  
1 2 

Saúde  

Educação  

Aquisição de eletrodomésticos/eletroeletrônico  

Outros 

5 
0 
0 
0 

10 
0 
0 
0 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 
 
 
 Os dados mostram que 88% dos respondentes destinam o valor do benefício 

recebido à aquisição de bens e alimentos. Outros 10% dos entrevistados afirmam que 

usam o dinheiro para despesas com saúde, e ainda 2% que justifica o uso do benefício 

com pagamento de aluguel.  

 Esse é um resultado que mais se assemelha a outros estudos que do mesmo 

modo avaliam o impacto do PBF sobre a vida das pessoas. Tomando como exemplo o 

estudo realizado por Deus (2012), foi verificado que a alimentação é o item em que os 

beneficiários mais utilizam seu recurso do PBF, sendo que os gastos com alimentos 

ficaram com 71% das respostas. Para o autor, isso justifica o fato de que 73,3% das 

famílias brasileiras relatam que melhorou muito a qualidade e variedade da alimentação 

apos o acesso ao beneficio do PBF.  

Arruda (2017) tambem demonstrou que a maioria das entrevistadas afirma que a 

utilização do PBF se dá primordialmente na compra de alimentação. Sobre isso, aponta 

ainda que as famílias alegaram ter ocorrido uma significativa melhora na qualidade da 

alimentação após o ingresso no programa, pois a alimentação era precária e pouco 

variada antes de receber o benefício. Tal fato comprova um efeito positivo do programa 

cujo objetivo é combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional das 

famílias extremamente pobres. 

Considerando que apesar de essencial no contexto de famílias que as vezes não 

contam com nenhuma renda, ainda quando ao benefício principal é somado benefícios 
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variáveis, não se pode afirmar que se trata de um valor por si só suficiente para garantir 

o cumprimento de todas as obrigações de uma família. Sendo assim, muitas vezes as 

famílias precisam optar pelo que é de imediato o mais necessário para a manutenção 

da família, que na maioria dos casos é a alimentação. 

Partindo disso, a tabela 20 procura verificar onde costumam ser feitos os gastos 

com a alimentação.  

 
Tabela 20: Os gastos da família com alimentação costumam ser: 

 
Frequência  % 

Em estabelecimentos do bairro 

Em estabelecimentos comerciais de maior porte da 

cidade 

Em grandes supermercados em outras cidades 

0 

 

0 

50 

0 

 

0 

100 

Total 
50 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. Elaboração Própria. 

 
 

 Conforme demonstra os dados obtidos, a totalidade dos entrevistados, 100% 

afirmam que costumam fazer as compras referentes a alimentação da família em 

grandes supermercados.  

 Essa resposta mostra que as pessoas preferem comprar em outras localidades 

do que mesmo no comercio. Essa questão ode ter entre suas explicações a questão da 

variedade de produtos que em supermercados maiores tende a ser mais expressivo, e 

mesmo o fato de possivelmente apresentarem uma precificação mais vantajosa.  

Essa realidade também foi constatada por Lima; Ferreira (2011) que ao 

avaliarem o impacto do PBF sobre as condições de vida das famílias do município de 

Riacho de Santana (vizinho a José da Penha), verificaram que os beneficiários optam 

por realizar suas compras em cidades vizinhas, mais especificadamente em Pau dos 

Ferros – RN, que fica a aproximadamente 26 km de distancia de ambos os municípios. 

Segundo as autoras, isso se deve a grande influência que possui a cidade de Pau dos 

Ferros/RN como polo econômico na região. O ponto negativo é que se esta deixando 

de dinamizar como poderia a economia local do próprio município. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O papel das políticas públicas em um país é fundamental no fomento de 

necessidades da população que precisam dessa contrapartida governamental para sair 

de uma determinada situação. É o que acontece com a pobreza, problema que assola a 

sociedade e que reflete diretamente em outros índices, como da educação e saúde.  

 Em contextos assim, essas políticas passam a fazer parte da agenda pública 

visando não só combater índices significativos de pobreza, mas, sobretudo, garantir 

que toda população viva em condições mais dignas de vida. No caso brasileiro, a 

iniciativa do governo iniciou-se há algumas décadas mas especialmente através dos 

chamados Programas de Transferência de Renda, cuja versão atual é assumida pelo 

Programa Bolsa Família, criado em 2003. 

 Desde sua implementação, o PBF vem alcançando milhares de famílias em 

situação de pobreza e pobreza extrema, causando significativas melhoras na condição 

de vida das mesmas, além de ter contribuído para melhorar o acesso à educação e 

saúde em virtude das condicionalidades que precisam ser atendidas para que as 

famílias permaneçam recebendo o benefício.  

 Sabendo que essa realidade é ainda mais determinante em pequenos municípios 

que nem sempre oferecem um mercado de trabalho favorável para empregar a 

população, e que por consequência existe um eventual número de desemprego, muitas 

famílias passam a apresentar as características que são alvas da focalização do PBF. 

 A partir disso, o presente estudo teve por objetivo verificar quais as mudanças 

ocorridas nas famílias beneficiadas pelo PBF no município de José da Penha após a 

entrada no programa. Através de informações alcançadas por intermédio de um 

questionário, chegou-se aos dados que evidenciam uma maioria quase totalitária de 

mulheres como titulares do programa, refletindo uma realidade geral na qual a mulher 

passa a ter uma maior autonomia e acesso a renda, ao mesmo tempo se torna ainda 

mais responsável no lar, pois a ela também recai a responsabilidade de cumprir as 

condicionalidades exigidas. 

Dentre os entrevistados apresenta-se uma maioria jovem, com maior idade de 35 

anos, com aspecto educacional satisfatório, já que um bom percentual demonstrou que 
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estes possuem Ensino Superior ou em outra hipótese o Ensino Médio Completo. 

Tratavam em suma, de famílias pequenas, cuja composição se dá por dois adultos e 

duas crianças. 

Traçando uma análise sobre o benefício recebido, é possível chegar a seguinte 

conclusão: a maioria das famílias vive basicamente do valor recebido pelo programa, 

sendo que este corresponde a cerca de 50% a 75% do valor total da renda familiar; o 

fato das famílias serem consideravelmente pequenas, e formadas apenas por dois 

adultos, tende a demonstrar (considerando o valor médio da renda relatada pelos 

entrevistados) mostra que ambos não trabalham, ou se trabalham, o rendimento é 

relativamente pouco, e que mesmo possuindo um nível de escolaridade satisfatório, 

isso não tem sido suficiente para enquadrá-los no mercado de trabalho. 

Outro aspecto observado foi em relação ao uso que é destinado o benefício 

recebido, que do mesmo modo da maioria da literatura que trata de investigações 

similares, evidencia-se que as famílias que recebem o PBF utilizam o benefício para a 

aquisição de alimentos, que representa a necessidade mais imediata daqueles que 

estão sem situação de pobreza.  

  Pela realidade que foi demonstrada através dessa pesquisa, pode-se afirmar que 

as mudanças e os impactos na vida das famílias beneficiadas pelo programa são claros 

e positivos, e mostram que o benefício repassado embora não corresponda a um valor 

considerado alto, tem sido um auxílio essencial para o alívio de privações diversas 

como a questão alimentar. Além disso, o programa insere os beneficiários em outros 

programas que são instrumentalizados pelo órgão gestor locais, propiciando atividades 

ligadas à educação, saúde e trabalho. 

  Lembra-se porem, que questões de ordem local muitas vezes contribuem para 

que existam um numero considerável de famílias em situações de pobreza, pois por se 

tratar de um município de pequeno porte com um mercado de trabalho voltado em sua 

maior expressividade para o serviço público ou a agricultura, muitos ficam a mercê de 

uma oportunidade de emprego. Isso justifica o fato de famílias permanecerem por um 

bom tempo como beneficiário do programa e não conseguir superar a condição que lhe 

deu acesso. 
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  Sendo assim, acredita-se que o ponto critico que ainda precisa ser vencido 

nesse contexto do Bolsa Família, envolve um aspecto muito mais amplo, de ordem 

nacional que é a superação do alto índice de desemprego, para que as famílias tenham 

oportunidade de ter acesso a uma renda satisfatória para suprir suas necessidades sem 

precisar de ajuda monetária do governo. Até lá, há muito a ser feito e implementado no 

sentido de políticas públicas, e por hora o PBF vai aliviando essa carência e 

contribuindo para que famílias inteiras tenham o mínimo de qualidade de vida possível. 

  Por fim, apos a realização dessa pesquisa pode-se afirmar que a mesma trouxe 

um debate importante quanto ao impacto do Bolsa Familia à realidade de José da 

penha, evidenciando entre outros, como as políticas públicas são essenciais para 

enfrentar problemas comuns aos pequenos municípios e que enfrentam com a questão 

da pobreza. No contexto do municipio investigado isso é ainda mais eminente, pois, a 

população sofre com problemas como desemprego, periodos de estiagem, cujas 

consequencias relfetem diretamente na situação economica das familías.  

  Estudos dessa natureza são relevantes para se aferir o verdadeiro impacto das 

políticas públicas, e especialmente para saber se elas estão alcançando as metas e 

objetivos a quais se destinam. Desse modo, espera-se influenciar as discussões 

voltadas a esse tipo de investigação, para que realidades de municípios vizinhos sejam 

também averiguadas. Pois, entende-se que, quando se verifica os pontos positivos e 

negativos de um programa como o PBF, é possível instigar os órgãos responsáveis 

para atuarem principalmente sobre os pontos negativos, e planejar ações pontuais 

sobre os mesmos. 

  Por isso, recomenda-se a análise constante sobre os impactos do programa, 

ampliando a discussão no sentido de averiguar também os reflexos na área educação, 

investigando, por exemplo, como o acesso à educação dos jovens oriundos de famílias 

beneficiadas influencia na sua visão de futuro, já que sob a condicionalidade do 

programa esse público passa a frequentar a escola de forma mais assídua (se 

afastando do campo do trabalho) garantindo (ou não) um processo de ensino 

aprendizagem mais satisfatório. 

   Ademais, espera-se que esse estudo sirva como instrumento de apoio para 

incrementação das estratégias de gestão e organização do programa, e que contribua 
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para planejamentos dentro do proprio municipio, para a gestão munciipal, para que se 

possa pensar medidas interventidas para, ao lado do Bolsa Familia, garantir que as 

familais tenham acesso a renda, trabalho, se emancipando como deve ser. O ideial 

seria que o orgao gestor do programa em parceria com o município realizasse um 

diagnostico sobre as potencialidades de emprego ou mesmo do trabalho autonomo em 

âmbito local, tentando manejar a população mais carente. 

  Parte-se da ideia de que, contar com o auxilio do benefício do Pbf é sem dúvida 

uma forma de garantir condições minimas de acesso a necessidades básicas daqueles 

que estão ems ituação crítica, porem, é ainda melhor quando as familias conseguem se 

emancipar dentro de seus proprios esforços, tendo oprotundiade de trabalhar e 

conseguir saciar outras necessidades que tambems são fundamentais par garantir uma 

vida digna e de qualidade. 

   

. 
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Apêndice A – Questionário aplicado aos Beneficiários do Programa Bolsa Família do 

Município de José da Penha – RN. 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 
Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia - CAMEAM 

Departamento de Economia – DEC  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA 
FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN 

 
Nome do entrevistado (a):_______________________________________________ 
Nome do entrevistador: ________________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1) Sexo do cadastrado no PBF: 

a. (   ) Masculino        2.(   ) Feminino  
 
2) Idade: _______ 
 
3) Grau de escolaridade: 

a. (   ) Analfabeto    
b. (   ) Fundamental incompleto        
c. (   ) Fundamental completo     
d. (   ) Médio incompleto   
e. (   ) Médio completo   
f.  (   ) Superior incompleto 
g. (   ) Superior completo 
h. (   ) Pós-graduado     

 
4) Condição de ocupação do domicílio em que mora: 

a.(  ) Alugado  b.(  ) Próprio  c.(  ) Cedido  d.(  ) Outra. Citar: _________________ 
 
5) Quantas pessoas moram neste domicilio? _________________ 
 
6) Quantos menores residem no domicílio? __________________ 
 
7) Localização do domicilio: 

a. (  ) Zona Urbana   b. (  ) Zona Rural 
 
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS 
 
8) Há quanto tempo recebe este benefício? 

a. (   ) de 1 a 6 meses 
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b. (   ) de 7 a 12 meses 
c. (   ) de 1 a 2 anos 
d. (   ) de 3 a 4 anos 
e. (   ) de 5 a 6 anos 
f.  (   ) 7 anos ou mais  

 
9) Qual o valor do último benefício recebido? ___________ 

a. (    ) Até R$ 89,00  
b. (    ) De R$ 89.01 a R$ 175,00  
c. (    ) De R$ 175,01 a R$ 300,00 
d. (    ) Acima de R$ 300,00 

 

10) Qual a renda média mensal da família? ____________ 

a. (    ) De R$ 0,00 até R$ 50,00 

b. (    ) De R$ 50,00 até R$ 477,00  

c. (    ) De R$ 478,00 até R$ 954,00 

d. (    ) De R$ 955,00 até R$ 1.760,00 

e. (    ) De R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00 

f.  (    ) De R$ 2.641,00 até R$ R$ 3.520,00 

g. (    ) Acima de R$ 3.520,00 

 

11) Qual a participação do Bolsa Família na formação da renda?  
a. (   ) Até 25% 
b. (   ) Entre 25% e 50% 
c. (   ) Entre 50% e 75% 
d. (   ) Entre 75% e 100% 

 
12) Alguma vez teve o benefício bloqueado ou cancelado? 

a. (    ) Sim      b. (    ) Não 
Se sim, Qual motivo? ________________________________________________ 

 
13) Além do Bolsa Família, as pessoas que moram na mesma residência (inclusive 
você) recebem outro tipo de benefício? 

a. (    ) Não. 
b. (    ) Sim. Benefício? _______________________________________________ 

 
14) A Família possui algum fundo de reservas para emergências? 

a. (   ) Sim    
b. (   ) Não 

  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
15) Alguém da família participa ou já participou de algum curso de capacitação técnica 
ofertado no município? 

a. (    ) Sim. Qual? _______________________________________________ 
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b. (    ) Não 
 
16) Os membros da família com condições de conseguirem trabalhos estão sempre a 
procura de emprego? 

a. (    ) Sim    

b. (    ) Não. Por quê? __________________________________________________ 

 
17) A maior parte dos recursos do PBF são destinados: 

a. (    ) Aquisição de bens alimentícios    

b. (    ) Aluguel  

c. (    ) Saúde 

d. (    ) Educação 

e. (    ) Aquisição de eletrodomésticos/eletroeletrônicos  

f.  (    ) Outros:________________________ 

 
18) É destinada alguma parcela do recurso do PBF para a aquisição de 
eletrodomésticos /eletroeletrônicos? 

a. (    ) Sim    

b. (    ) Não 

 

19) Os gastos da família com alimentação costumam ser: 
a. (    ) Em estabelecimentos do bairro 
b. (    ) Em estabelecimentos comerciais de maior porte da cidade 
c. (    ) Em grandes supermercados em outras cidades. 

 
 

 
 
 
 

Obrigada pela atenção e disponibilidade. 
 

 


